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H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ PHΜΕΤΡΙΑΣ±ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΠΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ορφανίδου Α, Βούλγαρης Θ, Λεκάκης Β, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΣΟΦΑΓΟ BARRETT (ΟΒ)
Αξιάρης Γ,1 Ιωάννου Α,1 Παπαθανασίου Ε,1 Τζάκρη Μ,1 Λεωνιδάκης Γ,1 Ζαμπέλη Ε,1
Πετράκη Κ,2 Μπαξεβάνης Π,1 Μιχόπουλος Σ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Metropolitan Hospital, Πειραιάς

Εισαγωγή-Σκοπός: H αιτιολογική συσχέτιση των εξωοισοφαγικών εκδηλώσεων με τη
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ) είναι συχνά δύσκολη. Η 24ώρη pΗμετρία±εμπέδηση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής διάγνωσης της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου (ΓΟΠΝ) σε αυτούς τους ασθενείς. Να εκτιμηθεί η επίπτωση της ΓΟΠΝ
σε ελληνικό πληθυσμό με άτυπα και εξωοισοφαγικά συμπτώματα παλινδρόμησης με τη
χρήση 24ώρης pHμετρίας±εμπέδησης.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 132 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ:56/76, μέσης ηλικίας 51±14 έτη(18-86)) με άτυπα και εξωοισοφαγικά συμπτώματα οι οποίοι υπεβλήθησαν
σε 24ώρη pΗμετρία±εμπέδηση προς αξιολόγηση πιθανής ΓΟΠΝ την πενταετία (6/20166/2021). Κατεγράφησαν βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και συγκεκριμένες παράμετροι της εξέτασης. H διάγνωση της ΓΟΠΝ έγινε με βάση τα κριτήρια της Lyon.
Αποτελέσματα: Το μέσο BMI των ασθενών ήταν 24.6±3.5 kg/cm2. Εξωοισοφαγικές επιπλοκές ΓΟΠΝ (ερυγές, βήχας, βράγχος φωνής, κόμβος σε τράχηλο, σιελόρροια κ.ά.) ανέφεραν 99/132 (75%), ενώ άτυπα συμπτώματα όπως θωρακικό άλγος ή δυσφαγία ανέφεραν
οι υπόλοιποι 33 (25%). Ταυτόχρονη παρουσία τυπικών συμπτωμάτων (καύσος/αναγωγές)
ανέφεραν 16 (12.1%) και 11 (8.3%) αντίστοιχα. Πλήρη ανταπόκριση των συμπτωμάτων σε
ΑΑΠ ανέφεραν 5 (3.3%), μερική 40 (30.3%) και καμία 87 (65.9%). Σε 23 (17.4%) η εξέταση
έγινε υπό ΑΑΠ. Σε 100/132 (75.8%) η εξέταση δεν ανέδειξε παρουσία ΓΟΠΝ. Διάγνωση
ΓΟΠΝ τέθηκε σε 20/132 (15.2%) (17/109) (15.6%) εκτός ΑΑΠ και 3/23 (13%) υπό ΑΑΠ),
ενώ διάγνωση υπερευαίσθητου οισοφάγου έγινε σε 9/132 (6.8%). Σε 3 (2.3%) η εξέταση
ήταν μη διαγνωστική. H παρουσία τυπικών συμπτωμάτων δε συσχετίστηκε θετικά με τη
διάγνωση ΓΟΠΝ (17/112, 15.2% χωρίς τυπικά συμπτώματα ΓΟΠΝ vs. 4/20, 20% με τυπικά
συμπτώματα, p=0.587) όπως ούτε η ανταπόκριση στους ΑΑΠ (10/87, 11.5% χωρίς ανταπόκριση vs 10/45, 22.2% με ανταπόκριση, p=0.126). Συμπτώματα δεν κατέγραψαν 41/132
(31.1%) με συνέπεια να μην μπορούν να υπολογιστούν συμπτωματικοί δείκτες. Η διάμεση
τιμή αναφερόμενων συμπτωμάτων ήταν 6.5 ανά εξέταση (0–60), ενώ ο αριθμός των όξινων παλινδρομικών επεισοδίων ήταν 21 (0–198). Σε 4/132 (3%) καταγράφηκαν > από 80
παλινδρομικά επεισοδίων και σε 26/132 (19.7%) από 40-80. Ο δείκτης SI ήταν θετικός σε
8/91(8.8%) ασθενείς και ο SAP σε 10/91(11%) ασθενείς.
Συμπέρασμα: Η διάγνωση ΓΟΠΝ σε ασθενείς με άτυπα εξωοισοφαγικά συμπτώματα
που υποβάλλονται σε 24ώρη pHμετρία±εμπέδηση τεκμηριώνεται σε περίπου 15% των
ασθενών. Η ταυτόχρονη παρουσία τυπικών παλινδρομικών συμπτωμάτων αλλά και η
προηγούμενη ανταπόκριση στους ΑΑΠ δεν σχετίζονται με την πιθανότητα διάγνωσης
ΓΟΠΝ. Σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν θα αναφέρει συμπτώματα κατά την εξέταση
μειώνοντας έτσι τη διαγνωστική αξία των συμπτωματικών δεικτών.
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Σκοπός: H εκτίμηση της πορείας ασθενών με δυσπλαστικό ΟΒ μετά από μακρόχρονη παρακολούθηση και η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν
την εξέλιξη του.
Υλικό-Μέθοδοι: Ανάλυση προοπτικής καταγραφής δεδομένων (δημογραφικών, κλινικών, ενδοσκοπικών και ιστολογικών) και των τυχόν ενδοσκοπικών
παρεμβάσεων [ενδοσκοπική βλεννογονική αφαίρεση (EMR), argon plasma
(ΑPC), ραδιοσυχνοτήτες (RFA) ή συνδυασμούς]. Κριτήρια εισόδου: Ασθενείς με
δυσπλαστικό ΟΒ και τουλάχιστον 6 μήνες παρακολούθηση.
Αποτελέσματα: Από 01/2008-07/2021 ανιχνεύθηκαν 76 ασθενείς με δυσπλαστικό ΟΒ, 69 πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια, 55 (79.71%) άνδρες, μέσης ηλικίας 55.73 (±12.58)ετών με χρόνο παρακολούθησης 396.69 ανθρωπο-έτη
(διάμεσος: 4.08, 0.08–19.19). Σε 52 (75.36%) ασθενείς η αρχική διάγνωση ήταν
ΧΕΔ (Χαμηλόβαθμη Επιθηλιακή Δυσπλασία), 11 (15.94%) ΥΕΔ (Υψηλόβαθμη
Επιθηλιακή Δυσπλασία) και σε 6 (8.7%) EBK (Ενδοβλεννογονικό Καρκίνο). 36/69
ασθενείς είχαν σημαντικές συννοσηρότητες, 20 ήταν ενεργοί και 22 πρώην καπνιστές. Από τους 52 ασθενείς με ΧΕΔ 41 τέθηκαν σε συστηματική παρακολούθηση με χρόνο παρακολούθησης 159.58 ανθρωπο-έτη (διάμεσος:1.06,εύρος
0,73–11.39). Κατά την πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση η πιθανότητα
παρέμβασης ήταν 5πλάσια για τους νεότερους ασθενείς (p=0.06) και 8πλάσια
για μήκος ΟΒ>3cm (p=0.058). Αυτόματη υποστροφή της ΧΕΔ παρουσίασαν
19/41 ασθενείς όπου η πιθανότητα ήταν αντιστρόφως ανάλογη του αρχικού
μήκους ΟΒ (p=0.09). Σε ενδοσκοπική παρέμβαση οδηγήθηκαν 26 ασθενείς
(11ΧΕΔ, 9ΥΕΔ, 6ΕΒΚ). Αρχική παρέμβαση: 14 EMR, 7 RFA και 5 APC. Έγιναν 62 συμπληρωματικές συνεδρίες κυρίως με APC ή RFA 90ο. Ο αριθμός τους ανά άτομο
(0-9) είχε σχέση με το αρχικό μήκος ΟΒ (p= 0.01).
Συμπεράσματα: (1) Σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΟΒ και εμμένουσα ΧΕΔ
δεν επιδεινούται και θα μπορούσε να τεθεί σε παρακολούθηση. (2) Η απόφαση
ενδοσκοπικής επέμβασης επηρεάζεται από την ηλικία και το μήκος του ΟΒ. (3)
Το αρχικό μήκος του ΟΒ καθορίζει την ανάγκη περισσοτέρων συνεδριών για την
εξάλειψη του ΟΒ.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΛΟ-ΟΡΘΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γογγάκη Σ,1 Στασινός Ι,2 Μπραϊμάκης Ι,1 Παπαστεργίου Β,2 Βλάχου Ε,1 Μάθου Ν,2 Πουτακίδης Χ,1 Καλαντζής Χ,1 Τσιμπούρης Π,1 Παρασκευά Κ,2 Αποστολόπουλος Π1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ),
Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό, Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ
IL-1β ΚΑΙ IL-17 ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Αρελάκη Σ,1 Κολέτσα Τ,1 Σινάκος Ε,2 Αρβανιτάκης Κ,3 Σκένδρος Π,4 Ακριβιάδης Ε,2 Ρίτης
Κ,4 Χυτίρογλου Π,1 Γερμανίδης Γ3
1
Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2Δ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3Α’
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική
Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 4Εργαστήριο Μοριακής
Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ποσοστό 6–27% των πολυπόδων μπορεί να χαθεί κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, γεγονός που σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου μεσοδιαστήματος. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI) επιτρέπουν την ανίχνευση
πολύποδων μέσω υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο βελτιώνοντας τη διαγνωστική
ακρίβεια της κολονοσκόπησης.
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της απόδοσής ενός συστήματος AI σε πραγματικό χρόνο κολονοσκόπησης.
Υλικό-Μέθοδοι: Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, μελέτη ασθενών που υποβλήθηκαν
σε προληπτική, διαγνωστική ή κολονοσκόπηση επιτήρησης σε 2 κέντρα της Αθήνας,
κατά την περίοδο Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα AI
GI Genius (Medtronic, Minneapolis, MN, USA) με προβολή της εικόνας σε δύο αντικριστές οθόνες. Ο ενδοσκόπος (ειδικοί: 7, ειδικευόμενοι: 3) ήταν τυφλός στην εικόνα του
GI Genius. Η καταγραφή των ευρημάτων με χρήση του GI Genius έγινε από έναν ανεξάρτητο παρατηρητή κατά το στάδιο απόσυρσης του ενδοσκοπίου. Για την εξέταση
χρησιμοποιήθηκαν ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και συμβατικά.
Αποτελέσματα: Σε 75 ασθενείς (ηλικία 61.7±9.7 ετών, 39 άρρενες) ανιχνεύθηκαν
συνολικά 143 πολύποδες, με μέση διάμετρο 4 χιλ (εύρος 4–20 χιλ), 81/143 (56.%)
εντοπίστηκαν εγγύτερα της σπληνικής καμπής, 103/143 (72%) ήταν μικροσκοπικοί
και 10/143 (7%) είχαν μορφολογία Paris-IIa. Συνολικά, από το GI Genius εντοπίστηκαν
18/143 (12,6%) πολύποδες σε 13 ασθενείς, που δεν έγιναν αντιληπτοί από τον ενδοσκόπο. Στο σύνολο ήταν μικροσκοπικοί με μέση διάμετρο 3±1.2 χιλ., 8/18 (44.4%)
εντοπίστηκαν στο δεξιό κόλον, 16/18 (88,8%) είχαν μορφολογία Paris-Ιs, 9/18 (50%)
ήταν σωληνώδη αδενώματα, 1/18 (5.6%) επίπεδο οδοντωτό αδένωμα και 8/18 (44.4%)
υπερπλαστικοί. To συνολικό ADR από 44% χωρίς τη χρήση του GI Genius, ανήλθε σε
54,7% με χρήση του GI Genius, χωρίς να παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ειδικών και ειδικευομένων. Το μέγεθος του πολύποδα (≤5χιλ) ήταν ο μόνος
ανεξάρτητός προβλεπτικός παράγοντας που συσχετίστηκε με την εντόπιση από το GI
Genius (p=0.0001, OR:2.12)
Συμπέρασμα: Το GI Genius φαίνεται να συμβάλει στην εντόπιση μικροσκοπικών πολυπόδων που διαφεύγουν της προσοχής του ενδοσκόπου.
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Σκοπός: Τα εξωκυττάρια ουδετεροφιλικά δίκτυα χρωματίνης (NETs) έχουν συσχετιστεί
με διάφορες φλεγμονώδεις νόσους; όμως, ο ρόλος τους στην παθογένεση και την εξέλιξη της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH) παραμένει υπό διερεύνηση. Εκτιμήσαμε
την παρουσία και την πιθανή συσχέτιση των NETs με διάφορες παθολογοανατομικές και
κλινικές παραμέτρους σε ασθενείς με NASH.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομικά αξιολογήσαμε 40 συνολικά βιοψίες ήπατος 21 ασθενών
με NASH και 14 βιοψίες ήπατος ασθενών (ηλικία-φύλο) με ενδείξεις εκτός NASH, ως
μάρτυρες . Στα 2/3 των ασθενών με NASH ελέγχθηκαν και επαναληπτικές βιοψίες ήπατος, (2έως4) σε μεσοδιαστήματα 3έως8 ετών. Τα NETs αναγνωρίστηκαν με συνεστιακό
μικροσκόπιο ως εξωκυτταρικές δομές δικτύων χρωματίνης με συνεντοπισμό ουδετεροφιλικής ελαστάσης (ΝΕ) και κιτρουλλινοποιημένης ιστόνης Η3 (citH3), με ανοσοφθορισμό. Η ιντερλευκίνη 1β(IL-1β) και η IL-17A, δύο βασικές προ-φλεγμονώδεις και
προ-ινωτικές κυτταροκίνες, ανιχνεύθηκαν επίσης με παρόμοια μεθοδολογία. Ιστολογικά χαρακτηριστικά της NASH εκτιμήθηκαν σε ημιποσοτική κλίμακα και συσχετίστηκαν
με την παρουσία των NETs (ημιποσοτικά), την αριθμητική πυκνότητα των ουδετερόφιλων (μέτρηση με ανοσοϊστοχημεία για ΝΕ), καθώς και την αριθμητική πυκνότητα
και τις συσσωματώσεις των αιμοπεταλίων (μέτρηση με ανοσοϊστοχημεία για CD42b).
Αποτελέσματα: Τα NETs αναγνωρίστηκαν σε 62.5% (25/40) των βιοψιών με NASH,
κυρίως σε μορφολογικό πρότυπο συσσωματώσεων; NETs δεν υπήρχαν σε καμία βιοψία μαρτύρων. Η παρουσία τους συσχετίστηκε στατιστικά με την αριθμητική πυκνότητα των ουδετερόφιλων (r=0.48, p=0.003) και την υδροκενοτοπιώδη εκφύλιση (r=0.41,
p=0.02). NETs εντοπίστηκαν γύρω από λιποσταγονίδια και συχνά σε περιοχές με υδροκενοτοπιώδη εκφύλιση και με σωμάτια Mallory-Denk.Η συνεστιακή μικροσκόπηση
έδειξε ότι τα NETs εμπεριείχαν IL-1β and IL-17A. Οι συσσωματώσεις των αιμοπεταλίων
ήταν περισσότερες σε βιοψίες με NASH σε σχέση με τους μάρτυρες.
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας παρέχει ενδείξεις ότι τα ουδετερόφιλα εμπλέκονται
στην παθογένεση της NASH, και στην κυτταρική τους μορφή ,αλλά και στη μορφή των
NETs εμπλουτισμένων με IL-1β and IL-17A. Οι τελευταίες αυτές μορφές συσχετίζονται
χαρακτηριστικά με την υδροκενοτοπιώδη εκφύλιση, ένα παθογνωμονικό χαρακτηριστικό της NASH. Ερευνητικό Πρωτόκολλο με χρηματοδότηση της ΕΕΜΗ 2018
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EΑ05

EΑ06

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (VDR) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Τουρκοχρήστου Ε,1 Αγγελετοπούλου Ι,1,2 Τσούνης Ε,1 Τσιντώνη Α,1 Λουριδά Θ,1 Διαμαντοπούλου Γ,1 Ζησιμόπουλος Κ,1 Δελαστίκ ΑΛ,2 Θωμόπουλος Κ,1 Μουζάκη Α,2 Τριάντος Χ1
1
Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 2Τμήμα Αιματολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Παρασκευά Κ,1 Παπαστεργίου Β,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Ανδρούτσος Ν,2 Ντίνιτς Μ,2
Κονταδάκη Α,2 Μακριδάκη Δ,2 Θεμιστοκλέους Ε,2 Πεντίλας Ν,2 Αλεξανδροπούλου Α,2 Κουτσούκος Γ,2 Γεωργίου Γ,2 Μπουρναβέα Σ,2 Δελατόλας Β,2 Τριαντοπούλου Χ,3 Μαστροκώστα Ε2
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 3Ακτινολογικό Τμήμα,
Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) σε ασθενείς
με κίρρωση του ήπατος.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν κιρρωτικοί ασθενείς και υγιείς μάρτυρες, στους οποίους πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του
υποδοχέα VDR στα Τ λεμφοκύτταρα (CD3+VDR+) και στα μονοκύτταρα (CD14+VDR+)
περιφερικού αίματος με κυτταρομετρία ροής (FACS), γονοτύπηση για τον προσδιορισμό των πολυμορφισμών του VDR (ApaI, BsmI, TaqI, FokI) και μέτρηση της έκφρασης
γονιδίων στόχων του VDR με real-time PCR. Στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε λήψη
ιατρικού ιστορικού, πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος καθώς και υπολογισμός
βαρύτητας της νόσου με το MELD score και τα στάδια κατά Child-Pugh (CP).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 28 ασθενείς με κίρρωση [διάμεση
ηλικία 57 έτη (IQR: 51–65.50), άντρες/γυναίκες 19/9] και 28 υγιείς μάρτυρες [διάμεση
ηλικία 52 έτη (IQR: 42.25–63.75), άνδρες/γυναίκες 15/13]. Οι ασθενείς είχαν κίρρωση
ποικίλης αιτιολογίας (αλκοολική:50%, ιογενής:35.7%, πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα:3.6%, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: 10.7%), διάμεσο MELD score 7.5 (IQR: 6.25-9)
και CP Α/B/C:71.4%/25%/3.6%. Η κατανομή των γονοτύπων των πολυμορφισμών του
VDR (ομόζυγοι για το γονίδιο του πολυμορφισμού: ετερόζυγοι: ομόζυγοι για το φυσιολογικό γονίδιο) σε υγιείς/ασθενείς ήταν: (AA:Aa:aa):4 4%:44%:12%/53.6%:28.6%:17.9%,
(BB:Bb:bb): 20%:44%:36%/21.4%:50%:28.6%, (TT:Tt:tt):16%:40%:44%/21.4%:50%:28.6%,
(FF:Ff:ff): 48%:44%:8%/39.3%:57.1%: 3.6%. Οι ασθενείς με κίρρωση εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά CD14+ (p=0.001), CD3+VDR+ (p=0.013) και CD14+VDR+
(p=0.001) σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική
αρνητική συσχέτιση μεταξύ των CD14+VDR+ και του MELD score (r=–0.392, p=0.039)
και οι ασθενείς που ανέπτυξαν HΚΚ είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό CD14+
(30.45%, IQR: 22.975-41, p=0.022) σε σύγκριση με αυτούς που δεν ανέπτυξαν HΚΚ (17%,
IQR:11.05–22.25, p=0.022). Τέλος παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση των επιπέδων
mRNA του γονιδίου Cyclin D στους ασθενείς σε σύγκριση με τους υγιείς (p=0.0286).
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα VDR και των μονοκυττάρων
σχετίζονται με την κλινική βαρύτητα της νόσου και την ανάπτυξη ΗΚΚ στους ασθενείς με κίρρωση. Ο υποδοχέας VDR προτείνεται ως ερευνητικός στόχος σε ασθενείς
με χρόνια ηπατοπάθεια.
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Σκοπός: Η ERCP αποτελεί εξέταση εκλογής για την αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίασης. Η συμβατική αντιμετώπιση συνίσταται στη διενέργεια ενδοσκοπικής
σφιγκτηροτομής, σε συνδυασμό ή όχι με διαστολή του φύματος με ευμεγέθη
μπαλόνι, η οποία είναι επαρκής στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις
ασθενών με ευμεγέθεις ή/και δύσκολους λίθους του χοληδόχου πόρου (ΧΠ), ο
θρυμματισμός του λίθου είναι απαραίτητος για την αφαίρεση του. Περιγράφουμε την εμπειρία μας από τη χρήση του χοληδοχοσκοπίου SpyGlass DS (Βoston
Scientific) και της διά αυτού καθοδηγούμενης ηλεκτροϋδραυλικής λιθοτριψίας
(EHL) σε περιπτώσεις δύσκολης χοληδοχολιθίασης όπου η συμβατική αντιμετώπιση δεν ήταν αποτελεσματική.
Ασθενείς-Mέθοδοι: Τα ηλεκτρονικά αρχεία των ασθενών (6/2016-6/2021) που
υπεβλήθησαν σε SpyGlass ΕΗL δύσκολων χοληδοχολίθων μελετήθηκαν αναδρομικά.
Αποτελέσματα: Συνολικά 28 ασθενείς υποβλήθηκαν σε καθοδηγούμενη υπο
Spyglass EHL, [57% γυναίκες, μέση (SD) ηλικία 70.6 (14.8) έτη]. Κάθαρση του χοληδόχου πόρου επετεύχθη συνολικά σε 26 ασθενείς (93%). Σε 80% χρειάστηκε 1
συνεδρία για να καθαρίσει ο πόρος, και σε 20% χρειάστηκαν 2 συνεδρίες . Όλες
οι ERCP γινόταν υπό καταστολή από αναισθησιολόγο, στις περισσότερες περιπτώσεις (80%) σε μη διασωληνωμένους ασθενείς (monitored anesthesia care). Η
μέση διάρκεια της ERCP ήταν 45min (εύρος 20–90 min). Επιπλοκές καταγράφηκαν σε 3 ασθενείς (2 χολαγγειΐτιδες και 1 ήπια παγκρεατίτιδα).
Συμπεράσματα: Η καθοδηγούμενη από Spyglass EHL είναι μέθοδος εξαιρετικά
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δύσκολης χοληδοχολιθίασης όταν η
συμβατική αντιμετώπιση δεν είναι επαρκής.
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EΑ07

EΑ08

TOFACITINIB ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΑΣ-ΒΑΡΙΑΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Βιάζης Ν,1 Χριστοδούλου Δ,2 Γιουλεμέ Ο,3 Μπάμιας Γ,4 Ζαμπέλη Ε,5 Κουτρουμπάκης Ι,6
Τζουβαλά Μ,7 Καρμίρης Κ,8 Μουσαβερέ Ι,2 Κατσάνος Κ,2 Κατσαρός Μ,3 Κίτσου Β,4 Αξιάρης
Γ,5 Μιχόπουλος Σ,5 Φωτεινογιαννοπούλου Κ,6 Ζαχαροπούλου Ε,7 Τριμπόνιας Γ,7 Μάντζαρης Γ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 4 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα,
5
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 6Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 7Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιώς "Αγιος Παντελεήμων", Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 8Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Βενιζέλειο» Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ VIPER STUDY ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Πρωτοπαπάς Αδ,1 Kral J,2 Nakov R,3 Lanska V,4 Barberio B,5 Benech N,6 Blesl A,7 Brunet E,8 Lima
Capela T,9 A.A.P. Derikx L,10 Dragoni G,11 Eek A,12 Frias-Gomes C,13 Gîlcă-Blanariu G-E,14 Gilroy
L,15 Harvey P,16 Kagramanova A,17 Tarik Kani H,18 Konikoff T,19 Lessing M,20 Roager Madsen G,21
Maksimaityte V,22 Miasnikova M,23 Mikolasevic I,24 Milivojevic V,25 Noviello D,26 Oliinyk D,27 Patai
A,28 Pisani A,29 Rodríguez-Lago I,30 Schreiner P,31 Skuja V,32 Tran F,33 Truyens M,34 Włodarczyk M,35
Zatorski H,36 Verstockt B,37 Segal J38
1
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2Department of
Hepatogastroenterology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech
Republic, 3Department of Gastroenterology, Tsaritsa Yoanna University Hospital, Medical
University of Sofia, Sofia, Bulgaria, 4Department of Biostatistics, Institute for Clinical and
Experimental Medicine, Prague, Czech Republic, 5Department of Surgery, Oncology and
Gastroenterology (DISCOG), University of Padova-Azienda Ospedaliera di Padova, Padova, Italy,
6
Department of Gastroenterology, Saint Antoine Hospital, AP-HP, Paris, France, 7Department of
Internal Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Graz, Graz,
Austria, 8Department of Gastroenterology, Hospital Parc Tauli, Sabadell, Spain, 9Gastroenterology
Department, Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal, 10Inflammatory Bowel Disease
Center, Department of Gastroenterology and Hepatology, Radboud University Medical Center,
Nijmegen, the Netherlands, 11IBD Referral Center, Department of Gastroenterology, Careggi
University Hospital, Florence, Italy, 12Department of Gastroenterology, Tartu University hospital,
Tartu, Estonia, 13Gastroenterology division, Surgery department, Hospital Beatriz ngelo, Loures,
Portugal, 14Gastroenterology Department, Grigore T Popa University of Medicine and Pharmacy,
Iași, Romania, 15Department of Gastroenterology, Royal Victoria Hospital Belfast, Northern
Ireland, 16Department of Gastroenterology, Russells Hall Hospital, Dudley, United Kingdom, 17IBD
department, Moscow Clinical Scientific Centre n.a. A.S. Loginov, Moscow, Russia, 18Department
of Gastroenterology, Marmara University, School of Medicine, Istanbul, Turkey, 19Division of
Gastroenterology, Rabin Medical Center, Petach-Tikva, Israel, 20Department of Internal Medicine I,
University Medical Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Germany, 21Gastrounit, Copenhagen
University Hospital Hvidovre, Denmark, 22Clinic of Gastroenterology, Nephrourology, and
Surgery, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania,
23
Out-patient department, Medical Center Medeor, Chelyabinsk, Russia, 24Department of
Gastroenterology, UHC Rijeka and UH Merkur, Croatia Faculty of Medicine, Rijeka, Croatia,
25
Clinic for gastroenterology and hepatology, Clinical center of Serbia, School of medicine,
Belgrade University,Serbia, 26Department of Pathophysiology and Transplantation, University of
Milan, Milan, Italy, 27Department of surgery №1, Bogomolets National Medical University, Kyiv,
Ukraine, 28Department of Internal Medicine and Hematology, Semmelweis University, Budapest,
Hungary, 29Division of Gastroenterology, Mater Dei Hospital, Msida, Malta, 30Department of
Gastroenterology, Hospital de Galdakao, and Biocruces Bizkaia Health Research Institute,
Galdakao, Spain, 31Department of Gastroenterology & Hepatology, University Hospital Zurich,
Zurich, Switzerland, 32Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Clinic, Riga East Clinical

Σκοπός: Να εκτιμηθεί η κλινική ανταπόκριση, την εβδομάδα 8, των ασθενών με μέτριαβαριά ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν Tofacitinib για την αντιμετώπιση της νόσου τους.
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων από Ελληνικά κέντρα των ασθενών που
ξεκίνησαν αγωγή με tofacitinib για μέτρια-βαριά ελκώδη κολίτιδα τα τελευταία 2 χρόνια
και για τους οποίους υπήρξε παρακολούθηση τουλάχιστον 8 εβδομάδων. Το tofacitinib
χορηγήθηκε σε δόση 10 mg, 2 φορές την ημέρα και η κλινική ανταπόκριση την εβδομάδα 8 ορίστηκε ως η μείωση του μερικού Mayo score κατά τουλάχιστον 2 μονάδες,
ενώ παράλληλα δεν υπήρξε ανάγκη για αύξηση της δόσης των κορτικοστεροειδών. Οι
ασθενείς που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη θεραπεία με tofacitinib πριν το τέλος των
8 εβδομάδων, λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, θεωρήθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία.
Aποτελέσματα: Συνολικά 66 ασθενείς (άντρες=37, γυναίκες=29), με μέση ηλικία (SD) =
41.8 (16.2) εντάχθηκαν στη μελέτη. Η μέση διάρκεια νόσου (SD) ήταν 11.4 (10.6) έτη. Η
νόσος ήταν πανκολίτιδα, αριστερόπλευρη κολίτιδα και ορθίτιδα σε 42, 21 και 3 ασθενείς
αντίστοιχα. Μόνο 4 ασθενείς δεν είχαν λάβει θεραπεία με βιολογικό παράγοντα, 12 ασθενείς είχαν αποτύχει σε θεραπεία με 1 βιολογικό παράγοντα, 26 ασθενείς σε θεραπεία με
2 βιολογικούς παράγοντες και 24 ασθενείς σε θεραπεία με 3 βιολογικούς παράγοντες.
Ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν σε 6 ασθενείς (υπερλιπιδαιμία σε 4 και τρανσαμινασαιμία σε 2 ασθενείς) χωρίς όμως να απαιτηθεί διακοπή της θεραπείας για το λόγο
αυτό. Κλινική ανταπόκριση την εβδομάδα 8 παρατηρήθηκε σε 55 ασθενείς (83.3%).
Συμπέρασμα: Το Tofacitinib εμφανίζει ψηλά ποσοστά κλινικής ανταπόκρισης την εβδομάδα 8 σε ασθενείς με μέτρια – βαριά ελκώδη κολίτιδα.
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41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

EΑ08
University Hospital, Riga, Latvia, 33Institute for Clinical Molecular Biology, University Medical
Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Germany, 34Department of Internal Medicine and
Pediatrics, Ghent University, Ghent, Belgium, 35Department of General and Colorectal Surgery,
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland,
36
Department of Digestive Tract Diseases, Faculty of Medicine, Medical University of Lodz, Lodz,
Poland, 37Department of Gastroenterology and Hepatology, University Hospitals Leuven , KU
Leuven, Leuven, Belgium, 38Department of Gastroenterology, Hillingdon Hospital, Uxbridge,
United Kingdom
Εισαγωγή: Η διαχείριση των ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ)
διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενώ αντίστοιχα διαφέρει και η εκπαίδευση των γαστρεντερολόγων στη διαχείριση των νοσημάτων αυτών. Σκοπός της μελέτης VIPER είναι η ανάδειξη των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών με ΙΦΝΕ, αλλά
και αιτιολογικών παραγόντων πίσω από αυτές τις διαφορές.
Υλικά-Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο 47 ερωτήσεων και αποστάλθηκε σε γαστρεντερολόγους σε 40 χώρες, ειδικευμένους και μη. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις
σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, εκπαίδευση στη διαχείριση ασθενών με ΙΦΝΕ και τις κλινικές
πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε χώρα.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 1285 ιατροί από 40 χώρες, ενώ 144 απαντήσεις (11.3%) προήλθαν
από Έλληνες ιατρούς. Οι Έλληνες ιατροί δήλωσαν ότι διαχειρίζονται εβδομαδιαίως κατά μέσο
όρο λιγότερους ασθενείς με ΙΦΝΕ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (p=0.003). Στην Ελλάδα λιγότεροι ιατροί απάντησαν ότι υπάρχει μονάδα ΙΦΝΕ στο νοσοκομείο τους σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (p=0.034), αλλά οι Έλληνες ιατροί εμφάνισαν μεγαλύτερη σιγουριά όσον αφορά
τη διαχείριση ασθενών με ΙΦΝΕ σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (p=0.006). Ακόμη,
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μειωμένη χρήση εντερικού υπερήχου (p<0.001), εξετάσεων για
μέτρηση επίπεδων βιολογικών παραγόντων στο αίμα (p<0.001) και εξετάσεων για ανεπάρκεια
TPMT (p<0.001). Επίσης, οι Έλληνες ιατροί εμφάνισαν μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τη
δυνατότητα έναρξης βιολογικού παράγοντα ώς 1η γραμμή θεραπείας (p<0.001). Τέλος, στην
Ελλάδα παρατηρήθηκαν μικρότερος αριθμός διεπιστημονικών μονάδων ΙΦΝΕ (p<0.001),
νοσηλευτριών εξειδικευμένων στις ΙΦΝΕ (p<0.001), διαιτολόγων εξειδικευμένων στις ΙΦΝΕ
(p=0.001), υπηρεσιών μετάβασης ανηλίκων σε ιατρεία ενηλίκων (p<0.001) και κλινικών νοσηλείας περιστατικών σε έξαρση νόσου (p<0.001).
Συμπεράσματα: Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των πρακτικών στην Ελλάδα και
στην υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών με ΙΦΝΕ. Η ανάλυση των διαφορών
αυτών αλλά και των αιτίων τους, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης
των ασθενών με ΙΦΝΕ στην Ελλάδα.
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ΠΑ01

ΠΑ02

“ΥΠΕΡΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΣ” ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ: O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (ΑΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕNΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (HRM)
Ιωάννου Α,1,2 Σαχτούρης Γ,1 Κυπραίος Δ,1 Δημητρουλόπουλος Δ,1 Τσαμακίδης Κ,1
Torresan F2
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 2Department of Medical and Surgical Sciences, University
of Bologna, Italy

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ LUGOL
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΧΑΛΑΣΙΑ
Μανωλάκης Α,1,2 Χούγιας Δ,2 Βράκα Μ,3 Fujiyoshi Y,4 Abad MRA,4 Παπαευθυμίου Α,2 Μπέκα Ε,3 Μουντάκη Α,3 Παππά Α,2 Κουστένης Κ,3 Φλώρου Θ,2 Κατέρη
Χ,2 Αρβανίτης Κ,3 Βερετάνος Χ,3 Καψωριτάκης Α,1,2 Βιάζης Ν,3 Ποταμιάνος Σ,1,2
Μάντζαρης Γ3
1
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 3Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική-Οφθαλμιατρείο Αθηνών», Αθήνα, 4Digestive Diseases Center, Showa University Koto Toyosu Hospital, Tokyo, Japan

Σκοπός: Η μελέτη των μανομετρικών παραμέτρων λειτουργίας του ΑΟΣ και της
επίπτωσης τους στην παθογένεση και την κλινική εικόνα των ασθενών με “υπερσυσταλτικό” οισοφάγο (πρώην Jackhamer) σύμφωνα με τα κριτήρια του Σικάγο v 4.0.
Υλικό-Μέθοδοι: Aναλύθηκαν οι μανομετρικές εξετάσεις, τα επιδημιολογικά και
κλινικά δεδομένα των ασθενών με διάγνωση “υπερσυσταλτικού” οισοφάγου στα
τμήματα μας μεταξύ 07/2019-07/2021. Ιδιαίτερα αναλύθηκαν οι παράμετροι λειτουργίας του ΑΟΣ (μέση πίεση σύσπασης, μέση πίεση ηρεμίας, χρόνος ηρεμίας,
χρόνος ανάκαμψης) καθώς και οι υπόλοιποι μανομετρικοί παράμετροι και συσχετίσθηκαν μέσω πολυπαραγοντικής ανάλυσης με τα κλινικά και επιδημιολογικά
δεδομένα των ασθενών.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα 26 ασθενών (12 Α, μεσ. ηλικίας 65 έτη).
46.1% παρουσίαζαν δυσφαγία, 34.6% συμπτώματα ΓΟΠ και 19.3% βήχα ως κύριο σύμπτωμα τη στιγμή της εξέτασης. Η μέση πίεση σύσπασης του κατώτερου
οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ) ήταν 36.8 mmHg (R16–86.9), η μέση πίεση ηρεμίας
(IRP) του ΚΟΣ 13.33 mmHg (R 9-33.1), η μέση τιμή Distal Contarctile Integral (DCI)
10.031 (mmHg-cm-s) (R 5783-30867), η μέση τιμή Distal Latency 6.4 (R 4-10.2),
μέση πίεση σύσπασης ΑΟΣ 83.5 mmHg (R32.3-301), μέση πίεση ηρεμίας του AΟΣ
8.17 mmHg (R0.3-42.2), μέσος χρόνος ηρεμίας του ΑΟΣ 793.6 ms (R348-1047),
μέσος χρόνος ανάκαμψης 560.4 (R441–715). 9 ασθενείς (34.6%) παρουσίαζαν παθολογικές τιμές στις παραμέτρους λειτουργίας του ΑΟΣ. Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε μια στατιστικώς σημαντική συσχέτιση του παθολογικού χρόνου
ηρεμίας του ΑΟΣ με παθολογικές τιμές πίεσης ηρεμίας του ΚΟΣ (p=0.038) καθώς
και μια οριακή στατιστική συσχέτιση τη παθολογικής τιμής πίεσης ηρεμίας ΑΟΣ με
το σύμπτωμα της δυσφαγίας (p=0.05) σε αυτούς τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: H λειτουργία του ΑΟΣ δεν έχει έως τώρα μελετηθεί στις υπερκινητικές διαταραχές του οισοφάγου. Φαίνεται πως στον υπερσυσταλτικό οισοφάγο
ένας σημαντικός αριθμός των ασθενών παρουσιάζει παθολογική λειτουργία και
του ΑΟΣ. Αυτή η παθολογική λειτουργία του ΑΟΣ συνδυάζεται με παθολογική λειτουργία του ΚΟΣ και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους ασθενείς με δυσφαγία.

Σκοπός: Να εξεταστεί η αξία της χρωμοενδοσκόπησης με Lugol στη διάγνωση
του οισοφαγικού καρκίνου από πλακώδη κύτταρα (ESCC) σε ασθενείς με προχωρημένη αχαλασία.
Υλικό-Μέθοδοι: Η απουσία πρόσληψης Lugol (Lugol-voiding/LV) και η εμφάνιση
δύο ενδοσκοπικών σημείων: το «ροδόχρωο σημείο» - pink color sign (PCS) και το
«σημείο ασημιού» - metallic silver sign (MSS) χαρακτηρίζουν οισοφαγικές εστίες
με υψηλόβαθμη δυσπλασία ή ESCC. Σε ασθενείς με προχωρημένη αχαλασία (σιγμοειδής οισοφάγος με εκσεσημασμένη διάταση), πραγματοποιήθηκε ψεκασμός
του οισοφαγικού τοιχώματος με διάλυμα Lugol 1%. Οι LV εστίες καταγράφηκαν
και ελήφθησαν βιοψίες. LV εστίες που εμφάνισαν PCS ή/και MSS καταγράφηκαν
χωριστά. Εικόνες από το σύνολο των βλαβών εξετάστηκαν από 3 έμπειρους στην
τεχνική ενδοσκόπους που δεν είχαν γνώση της ιστοπαθολογικής μελέτης.
Αποτελέσματα: N=24 ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη (13 γυναίκες), μέσης
ηλικίας( SD): 6 1(14) έτη. Συνολικά, N=64 LV εστίες αναγνωρίστηκαν: διάμεση
τιμή (διατεταρτημοριακό εύρος), 3(1). Μεταξύ των 64 εστιών, PCS διαπιστώθηκε
σε N=10 ενώ MSS σε N=8. Η συνολική συμφωνία μεταξύ των ενδοσκόπων ήταν
90,3% (free-marginal kappa: 0.81) για το PCS και 92,7% (free-marginal kappa:
0.85) για το MSS. Κατά την ιστοπαθολογική μελέτη των βλαβών, διαπιστώθηκε
υψηλόβαθμη δυσπλασία σε 1 μόνο βλάβη, η οποία εμφάνισε PCS και MSS, ενώ
δεν ήταν ορατή πριν τη χρωμοενδοσκόπηση. Στις υπόλοιπες «ύποπτες» βλάβες,
δεν διαπιστώθηκε ESCC ή οποιουδήποτε βαθμού δυσπλασία.
Συμπεράσματα: Η στάση τροφών, η χρόνια φλεγμονή, απόπτωση, διάβρωση/
εξέλκωση καθώς και άλλες διεργασίες στο τοίχωμα του οισοφάγου των ασθενών με προχωρημένη αχαλασία οδηγεί σε σχηματισμό αλλοιώσεων που κατά
τη χρωμοενδοσκόπηση με Lugol «μιμούνται» το χρωμοενδοσκοπικό πρότυπο
που απαντάται σε ESCC μειώνοντας (χωρίς να εξαλείφουν) την αποτελεσματικότητα της.
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ΠΑ03

ΠΑ04

EUS-FNA ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
Δημητριάδης Ν, Φασούλας Κ, Μπουζούκας Σ, Λαζαράκη Γ, Πιλπιλίδης Ι, Σουφλέρης
Κ, Τζιλβές Δ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
Πρωτοπαπάς Αδ,1 Πρωτοπαπάς Αν,1 Γουλής Ι2
1
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2Δ΄ Παθολογική
Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα με λήψη υλικού με λεπτή βελόνη (EUSFNA) συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση των συμπαγών όγκων με δυσχερή προσέγγιση για κατευθυνόμενη βιοψία. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της εμπειρίας
των EUS-FNA και η ανάδειξη παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη ασθενών με συμπαγείς βλάβες κοιλίας ή μεσοθωρακίου που υπεβλήθησαν σε EUS-FNA από 01/2010 έως 07/2021 και έλεγχος διαφόρων μεταβλητών ως προς την επίδραση τους στο τελικό αποτέλεσμα.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν τα EUS-FNA σε 406 ασθενείς (55,2% άνδρες, διάμεση ηλικία: 66 έτη, εύρος: 28-87 έτη). Η λήψη υλικού έγινε από συμπαγείς αλλοιώσεις
παγκρέατος (81,3%), υποεπιθηλιακούς όγκους στομάχου (6,2%) λεμφαδένες (5,2%),
όγκους μεσοθωρακίου (7,4%). Σε 7 περιπτώσεις ελήφθη επιπλέον υλικό από το ήπαρ
και σε 4 από το αριστερό επινεφρίδιο. Θετικό αποτέλεσμα για κακοήθεια προέκυψε
στο 64% των EUS-FNA (αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος: 85,6%, ΝΕΤ παγκρέατος: 4,2%,
GIST στομάχου: 0,5%, μεταστάσεις: 9,8%), με μέσο όρο περασμάτων 3,7/εξέταση. Σε
σχέση με την εντόπιση του όγκου το αποτέλεσμα ήταν θετικό: στο πάγκρεας: 63,8%,
στο στόμαχο: 55,6%, στους λεμφαδένες: 57,1%, στο μεσοθωράκιο: 85,7%. Χρησιμοποιήθηκαν βελόνες 19G στο 4,2% των εξετάσεων, 22G στο 74,8% και 25G στο 21,1%.
Στη μονοπαραγοντική ανάλυση η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την έκβαση θετικού αποτελέσματος για κακοήθεια (OR: 1,01 95% CI 0,99-1,03,
p=0,28), ούτε το φύλο, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν μια τάση για θετικό αποτέλεσμα (OR: 1,12 CI 95% 0,72–1,76, p=0,59). Χωρίς στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα
ήταν η ανάλυση για το μέγεθος της βελόνης (x2=2,88, p=0,24), το όργανο-στόχο
(x2=3,17, p=0,28) και τον αριθμό των περασμάτων (OR: 1,18 CI 95% 0,95-1,46, p=0,11).
Δεν σημειώθηκαν επίπλοκες.
Συμπεράσματα: Το EUS-FNA αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδο για τη
διάγνωση συμπαγών όγκων μη προσπελάσιμων με συμβατικές μεθόδους, αποφεύγοντας χειρουργική επέμβαση και μεσοθωρακοσκόπηση. Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν
κατέστη δυνατό να αναδειχθούν παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του EUS-FNA.
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Εισαγωγή: Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού αποτελεί μια από τις
συχνότερες χρόνιες λοιμώξεις παγκοσμίως, με απώτερες επιπλοκές που μπορούν να
οδηγήσουν σε σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα, όπως η νόσος του πεπτικού
έλκους και ο γαστρικός καρκίνος.
Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή των πρακτικών των Ελλήνων γαστρεντερολόγων όσον αφορά τη διάγνωση και αντιμετώπιση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο
και η σύγκριση τους με τις πρακτικές που προτείνονται από διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες.
Υλικά-Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με 19
ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο, το οποίο απεστάλη με τη συνδρομή της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σε όλους τους
γαστρεντερολόγους μέλη της.
Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 180 ιατρούς, σε σύνολο 574
που προσκλήθηκαν (31.4%). Σε διαγνωστική δοκιμασία για το ελικοβακτηρίδιο του
πυλωρού προχωράει το 98.3% των ιατρών όταν πρόκειται για ασθενή με ενεργό έλκος πεπτικού, το 95.6% σε ασθενή με λέμφωμα στομάχου, το 90.1% σε ασθενείς με
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και το 92.8% σε ασθενείς με ενδοσκοπική εικόνα
γαστρίτιδας. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των γαστρεντερολόγων (55.8%) διενεργεί
έλεγχο για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και στους ασθενείς με γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση. Η μεγάλη πλειονότητα των ιατρών χρησιμοποιεί τετραπλά σχήματα
εκρίζωσης που προτείνονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες (90%), ενώ οι περισσότεροι απάντησαν ότι διενεργούν έλεγχο εκρίζωσης πάντοτε (82.8%) ή συνήθως (13.9%).
Τέλος, 65.6% των γαστρεντερολόγων απάντησε ότι προτείνει συστηματικά τη χρήση
προβιοτικών μαζί με τη θεραπεία εκρίζωσης.
Συμπεράσματα: Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων γαστρεντερολόγων χρησιμοποιεί πρακτικές που είναι συμβατές με τις προτάσεις των διεθνών κατευθυντήριων
οδηγιών, όσον αφορά τη διάγνωση και αντιμετώπιση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
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ΠΑ05

ΠΑ06

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ PHΜΕΤΡΙΑΣ±ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΠΝ
Βούλγαρης Θ, Ορφανίδου Α, Λεκάκης Β, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΠΡΩΙΜΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 Πανταζοπούλου Α,2 Τσίβου-Φραγκιά Κ2
1
Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General, Αθήνα,
2
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, HistoBio Diagnosis

Εισαγωγή-Σκοπός: H 24ώρη pHμετρία±εμπέδηση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής διάγνωσης της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου (ΓΟΠΝ). Βασικό διαγνωστικό
κριτήριο είναι ο παθολογικός χρόνος έκθεσης του οισοφάγου στο οξύ (total acid reflux
time-ΤART). Προσφάτως οι διεθνείς οδηγίες για τη διάγνωση ΓΟΠΝ όρισαν τον ελάχιστο TART στο 6% (Lyon concensus) σε σχέση με το προηγούμενο όριο του 4.2%. Να
εκτιμηθούν πιθανές αλλαγές στη διάγνωση της ΓΟΠΝ στη χώρα μας με την υιοθέτηση
των νέων αυτών κριτηρίων.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 249 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ:120/129, μέση
ηλικίας 50±15 έτη (18-86) οι οποίοι υποβλήθησαν σε 24ώρη pΗμετρία±εμπέδηση την
πενταετία (6/2016-6/2021). Κατεγράφησαν βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
καθώς και συγκεκριμένοι παράμετροι της εξέτασης.
Αποτελέσματα: Η βασική ένδειξη ήταν: 107 (43%) επίμονα τυπικά συμπτώματα παλινδρομικής νόσου, 99 (39.8%) άτυπη συμπτωματολογία-πιθανές εξωοισοφαγικές επιπλοκές ΓΟΠΝ, 33 (13.3%) θωρακικό άλγος-δυσφαγία και σε 10 (4%) προεγχειρητικός έλεγχος για αντιπαλινδρομικό χειρουργείο. Οπισθοστερνικό καύσο ανέφεραν 121 ασθενείς
(48,6%), αναγωγές 96 (38,6%), δυσφαγία 15 (6%), θωρακικό άλγος 45 (18.1%) και άτυπα
συμπτώματα-πιθανές εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις 99 (39.8%). Πλήρη ανταπόκριση των
συμπτωμάτων σε ΑΑΠ ανέφεραν 33 (13.3%), μερική 79 (31.7%) και καμία 137 (55%)
ασθενείς. Σε 55 ασθενείς (22.2%) η εξέταση έγινε υπό ΑΑΠ. Σε 150/249 (60.2%) ασθενείς δεν ανεδείχθη παλινδρόμηση, σε 74(29.7%) ανεδείχθη ΓΟΠΝ (60 /194, 30.9%) εκτός
ΑΑΠ και 14/55,25.5%) υπό ΑΑΠ), ενώ σε 22 ασθενείς (8.8%) τέθηκε η διάγνωση του υπερευαίσθητου οισοφάγου. Η μέση τιμή του De Meester score ήταν 16.3±25 (0.2–268.5).
Ο μέσος αριθμός όξινων παλινδρομικών επεισοδίων ήταν 32±27 (0–198), ενώ μόλις
12/249 (4.8%) είχαν >80 επεισόδια όξινης παλινδρόμησης και 62/149 (41.6%) >40. Όταν
χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της Lyon η εξέταση ήταν συμβατή με διάγνωση ΓΟΠΝ σε
62/259 (24.7%) συνολικά και σε 42/193 (21.8%) χωρίς ΑΑΠ, ενώ με τη χρήση των παλαιό
τερων κριτηρίων σε 81/249(32.5%) συνολικά και σε 61/193 (31.6%) χωρίς ΑΑΠ. H έστω
και μερική ανταπόκριση στους ΑΑΠ συσχετίστηκε σημαντικώς με την παρουσία παλινδρομικής νόσου (σε 41/112 (36.6%) vs 21/137 (15.3%) με χρήση κριτηρίων της Lyon και
σε 54/112 (48.2%) vs 27/137 (19.7%) βάσει των παλαιότερων (p<0.001 αντίστοιχα).
Συμπέρασμα: Η πρόσφατη τροποποίηση των κριτηρίων διάγνωσης της ΓΟΠΝ με τη
χρήση της 24ώρης pHμετρίας±εμπέδησης οδηγεί σε περίπου 33% μείωση των ποσοστών διάγνωσης ΓΟΠΝ. Με τη χρήση είτε των προηγούμενων είτε των πρόσφατων
κριτηρίων, η διάγνωση της ΓΟΠΝ συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την έστω και
μερική ανταπόκριση στους ΑΑΠ.
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Σκοπό: Με βάση της κατευθυντήριες οδηγίες της ESGE η τεχνική της ESD αποτελεί θεραπεία εκλογής σε επιφανειακό πρώιμο γαστρικό καρκίνο. Σκοπός της
μελέτης είναι να καταγραφεί η εμπειρία της γαστρικής ESD ως προς την αποτελεσματικότητα (en-block εκτομή, R0 εκτομή, θεραπευτική εκτομή) και της
ασφάλειας της μεθόδου, από το 2012 έως και το 2020 στο κέντρο μας με εμπειρία >600 συνολικά περιστατικών ΕSD.
Υλικό-Mέθοδοι: Στη μελέτη αναλύθηκαν 132 γαστρικές ESD σε 127 ασθενείς
με προηγηθείσα βιοψία δυσπλασίας ή αδενοκαρκινώματος στομάχου. Όλοι οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε συμβατική χρωμοενδοσκόπηση και υψηλής ανάλυσης μεγεθυντική-ΝΒΙ ενδοσκόπηση για καθορισμό των περιφερικών ορίων και
κατά περίπτωση σε αξονική τομογραφία ή/και EUS.
Αποτελέσματα: En-block, RO και θεραπευτική εκτομή επετεύχθη στο 97,7%,
94% και 78,8% των περιπτώσεων, αντίστοιχα. To μέσο μέγεθος των εκτομών
κυμάνθηκε στα 27 mm (6-94 mm). O χρόνος της επέμβασης κυμάνθηκε στα 42
min (14–186 min). Άμεση διάτρηση προκλήθηκε σε 3 ασθενείς (2,2%) και καθυστερημένη αιμορραγία σε 5 ασθενείς (4,5%). H τελική ιστολογική αξιολόγηση
ανέδειξε χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε 31 ασθενείς, υψηλόβαθμη έως ενδοβλεννογόνιο καρκίνο σε 52, sm1 αδενοκαρκίνωμα σε 27, sm2 αδενοκαρκίνωμα σε
18 και διαχύτου τύπου αδενοκαρκίνωμα σε 4 ασθενείς. Σε χειρουργική εκτομή
υποβλήθηκαν 13 από τους 28 ασθενείς με μη θεραπευτική εκτομή, με ανεύρεση
λεμφαδενικής διασποράς σε 3 και υπολειμματικό καρκίνο στομάχου σε 2 ασθενείς. Στους υπόλοιπους ασθενείς, σε περίοδο έως 2 ετών, 2 ασθενείς εμφάνισαν
λεμφαδενική νόσο. Η περίοδος επανελέγχου κυμάνθηκε από 12–95 μήνες.
Συμπεράσματα: Η ESD αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο ιστοπαθολογικής σταδιοποίησης με υψηλό δείκτη θεραπευτικής εκτομής υπό την
κατάλληλη ενδοσκοπική υποδομή.
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ΠΑ07

ΠΑ08

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΟΡΘΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ESD ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μαυρογένης Γ, Ντουράκης Δ, Τσευγάς Ι, Κοκόλας Ν, Σπανομανώλη Α, Κακλαμάνης Λ,
Ζαχαριάδης Δ
Μονάδα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Mediterraneo
Hospital, Αθήνα

Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 Stupar Β,1 Πανταζοπούλου Α2, Τσίβου-Φραγκιά Κ2
1
Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General, Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, HistoBio Diagnosis

Σκοπός: Η ESD αντιπροσωπεύει μια ενδοσκοπική τεχνική με κύριο πλεονέκτημα τη δυνατότητα en-block εκτομής των πρώιμων νεοπλασματικών βλαβών. Η
ESD ορθού (R-ESD) δεν εφαρμόζεται ευρέως λόγω της μεγαλύτερης τεχνικής
δυσκολίας και διάρκειας σε σχέση με την EMR. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφεί η εμπειρία της R-ESD ως προς την αποτελεσματικότητα και της ασφάλειας της μεθόδου, από το 2012 έως και το 2020 στο κέντρο μας με εμπειρία
>600 συνολικά περιστατικών ΕSD.
Υλικό-Mέθοδοι: Στη μελέτη αναλύθηκαν 326 περιστατικά R-ESD. Σε 54 περιπτώσεις η R-ESD αποφασίστηκε λόγω υποτροπής αδενωμάτων από προηγούμενη EMR.
H μορφολογία των βλαβών χαρακτηρίστηκε με βάση το Paris classification και
κατά περίπτωση οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε MRI ή/και EUS.
Αποτελέσματα: En-block, RO και θεραπευτική εκτομή επετεύχθη στο 92%, 88%
και 87% των περιπτώσεων, αντίστοιχα. Σε 25 βλάβες λόγω τεχνικής δυσκολίας
η R-ESD μετατράπηκε σε pEMR. O διάμεσος χρόνος επέμβασης κυμάνθηκε στα
72 min (13–484 min). Άμεση διάτρηση προκλήθηκε σε 13 ασθενείς (4%) και καθυστερημένη αιμορραγία σε 19 ασθενείς (5,8%). To μέσο μέγεθος των εκτομών
κυμάνθηκε στα 52 mm (19–223 mm). H τελική ιστολογική αξιολόγηση ανέδειξε
χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε 138 ασθενείς, υψηλόβαθμη έως ενδοβλεννογόνιο
καρκίνο σε 102, sm1 αδενοκαρκίνωμα σε 49, sm2 αδενοκαρκίνωμα σε 6 και Τ2
όγκο σε 4 ασθενείς. Τέσσερις ασθενείς με μη θεραπευτική εκτομή υποβλήθηκαν
σε περαιτέρω χειρουργική ογκολογική εκτομή, 5 ασθενής σε χημειοθεραπεία
και ακτινοβολία και 12 σε παρακολούθηση. Η περίοδος επανελέγχου κυμάνθηκε από 13–96 μήνες.
Συμπεράσματα: Η R-ESD αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο
ιστοπαθολογικής σταδιοποίησης με υψηλό δείκτη θεραπευτικής εκτομής.
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Εισαγωγή: Οι μελέτες της καμπύλης εκμάθησης της ΕSD προέρχονται κυρίως από Ασιατικές χώρες ή ακαδημαϊκά κέντρα αναφοράς της Ευρώπης. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό
αν η ESD μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια στο μη ακαδημαϊκό περιβάλλον
ενός ιδιωτικού νοσοκομείου.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε αναδρομική ανάλυση όλων των περιστατικών ESD, τα
οποία πραγματοποιήθηκαν από έναν ενδοσκόπο, που εκπαιδεύτηκε σε ευρωπαϊκά
κέντρα αναφοράς, σε ελληνικό ιδιωτικό νοσοκομείο 160 κλινών από το 2016 μέχρι το
2021. Συνολικά έγιναν 74 ESD, 67 με κλασική τεχνική και 6 με εκπυρήνιση. 52 βλάβες
ήταν βλεννογονικές και 21 υποεπιθηλιακές; 3 στον οισοφάγο, 30 στον στόμαχο, 2 στο
δωδεκαδάκτυλο, 13 στο παχύ έντερο, 24 στο ορθό.
Αποτελέσματα: Aφαιρέθηκαν 20 κακοήθεις βλάβες, 7 νευροενδοκρινείς όγκοι, 31
προκαρκινικές βλάβες, και 16 λοιπές υποεπιθηλιακές βλάβες. Το ποσοστό en block
εκτομής ήταν 98.6%, ενώ το ποσοστό R0 αφαίρεσης ήταν 93%. Η διάμεση ταχύτητα
διατομής ήταν <3 cm2/ώρα στα πρώτα 20 περιστατικά, αλλά αυξήθηκε προοδευτικά
σε ταχύτητα 9 cm2/ώρα μετά από το 40ο περιστατικό. Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε
λαπαροσκοπική διερεύνηση λόγω περιτονίτιδας, με προσωρινή τοποθέτηση παροχέτευσης και εξιτήριο την 3η μέρα, 1 ασθενής υπό Xarelto χρειάστηκε μετάγγιση λόγω
όψιμης αιμορραγίας (ποσοστό σοβαρών επιπλοκών, 4%). Η διάμεση νοσηλεία ήταν
1.3 μέρες. Παράγοντες οι οποίοι συσχετίστηκαν με βελτίωση της ταχύτητας διατομής
στο δεύτερο μισό της μελέτης ήταν η εφαρμογή τεχνικών αντέλξης, και η εμπειρία που
αποκομίστηκε από άλλα περιστατικά ενδοσκοπικής χειρουργικής (POEM, Z-POEM, GPOEM, LECS).
Συμπέρασμα: Η πραγματοποίηση ESD σε μη ακαδημαϊκό περιβάλλον ήταν ασφαλής
και αποτελεσματική με χαμηλό
ποσοστό επιπλοκών. Υψηλή ταχύτητα διατομής (39 cm2/ώρα)
επιτεύχθη μετά την υλοποίηση
40 ESD. H επίπροσθετη εμπειρία
που αποκτήθηκε από την πραγματοποίηση άλλων περιστατικών ενδοσκοπικής χειρουργικής βοήθησε στη βελτίωση της
επίδοσης του ενδοσκόπου.
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ΠΑ09

ΠΑ10

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECKLIST) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Γλέζου Κ, Κυβέλου Ε, Καχτσίδου Μ, Σερπάνου Α, Θεοδωροπούλου Π, Πετράκη Σ,
Μάθου Ν, Γιαννακόπουλος Α, Στασινός Ι, Παπαστεργίου Β, Παρασκευά Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

ΗΛΙΚΙΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ιωάννου Α, Σαχτούρης Γ, Μαράκης Ι, Μανθοπούλου Ε, Μιχαλόπουλου Ε, Πατάκος Ι,
Κατσινέλος Δ, Σαριμπεγιόγλου Ν, Κυπραίος Δ, Δημητρουλόπουλος Δ, Τσαπακίδης Κ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
Άγιος Σάββας», Αθήνα

Σκοπός: Με απώτερο στόχο την πρόληψη παραλείψεων και λαθών κατά την
ενδοσκόπηση, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί τυποποιημένες λίστες ερωτήσεων οι οποίες ελέγχουν τα στοιχεία του ασθενούς και κάποιες βασικές πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή τυποποιημένης λίστας ερωτήσεων πριν από την ενδοσκόπηση
στη μονάδας μας.
Μέθοδος: Σχεδιάσαμε τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τα πρότυπα endoscopy safety check list, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά ως εργαλείο
ελέγχου πριν την ενδοσκόπηση. Αμέσως μετά την είσοδο του ασθενούς στην
αίθουσα ενδοσκόπησης, η υπεύθυνη νοσηλεύτρια υπέβαλε τους ασθενείς στις
συγκεκριμένες ερωτήσεις, συμπληρώνοντας την τυποποιημένη λίστα ερωτήσεων με ναι ή όχι (tick box). Η όλη διαδικασία συγκρίθηκε με την προηγούμενη
πρακτική στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων κατά την οποία η νοσηλεύτρια ή/και ο
ενδοσκόπος εφάρμοζαν αντίστοιχες ερωτήσεις με εμπειρικό τρόπο.
Αποτελέσματα: Η λίστα εφαρμόστηκε σε 520 διαδοχικούς ασθενείς (430 κολονοσκοπήσεις και 90 γαστροσκοπήσεις). Από τις στοχευμένες ερωτήσεις ανέκυψαν πληροφορίες οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί αυθόρμητα στη γενική λήψη
του ιστορικού, όπως η ύπαρξη απινιδωτή (1 ασθενής), βηματοδότη (2 ασθενείς),
μη διακοπή των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (8 ασθενείς) και ιστορικό χρόνιας
αναπνευστικής ανεπάρκειας (2 ασθενείς). Ο διάμεσος χρόνος για τη συμπλήρωση της λίστας ήταν 2 λεπτά. Τόσο οι νοσηλεύτριες, όσο και οι ενδοσκόποι ανάφεραν συνολικά θετική εμπειρία ως προς την ευκολία και την αποτελεσματικότητα, καθώς και μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας από την ύπαρξη τυποποιημένου
ερωτηματολογίου.
Συμπέρασμα: Η συμπλήρωση τυποποιημένης λίστας (check list) ερωτήσεων
πριν την ενδοσκόπηση, παρέχει επιπλέον δίχτυ ασφαλείας, δεν είναι χρονοβόρα
και έχει θετική επίπτωση στη συμπεριφορά της ομάδας και την ικανοποίηση του
προσωπικού.

Σκοπός: Η μη επιτυχής προετοιμασία κολονοσκόπησης αποτελεί εμπόδιο μιας ολοκληρωμένης εξέτασης και σχετίζεται άμεσα με τη διαγνωστική της αξία. Σκοπός η αναγνώριση παραγόντων που μπορούν να προβλέψουν τη μη κατάλληλη προετοιμασία
οδηγώντας σε καλύτερη διαχείριση των ασθενών.
Υλικό-Μέθοδοι: Προοπτικά συνελέγησαν επιδημιολογικά, κλινικά και στοιχεία προετοιμασίας ασθενών που προσήλθαν για προληπτική κολονοσκόπηση στο τμήμα μας
την περίοδο 07/2020-07/2021. Ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), ιστορικό
χειρουργείου κοιλίας, δυσκοιλιότητας, διαβήτη, παθήσεων θυρεοειδούς, λήψης φαρμάκων, ο τύπος προετοιμασίας και ο τρόπος χορήγησής της συσχετίστηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά, μέσω multivariate analysis, με την κλίμακα εντερικής προετοιμασίας της Βοστόνης (BBPS), το ενδοσκοπικό αποτέλεσμα και τον αριθμό πολυπόδων
που ανευρέθησαν.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα 426 ασθενών (190 Α, μεσ. ηλικίας 68,9 έτη). Ο
μεσ. όρος ΔΜΣ ήταν 26 (<18,5: 9,5%, 18,5-24,9: 37,8%, 25-29,9: 42,4%,> 30: 10,3%). Η
ανάλυση κλινικών δεδομένων ανέδειξε 96 (22,5%) ασθενείς με δυσκοιλιότητα σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης IV, 76 (17,84%) με υποθυρεοειδισμό, 62 (14,55%) με διαβήτη τύπου 2. 99 (23,2%) ασθενείς είχαν ιστορικό χειρουργείου κοιλίας και 27 (6,3%)
υπό αντικαταθλιπτική θεραπεία. Η ανάλυση δεδομένων BBPS ανέδειξε 78 (18,3%) με
μη επαρκή και 348 (81,7) με επαρκή προετοιμασία (0-6 και 7-9 αντίστοιχα). Η στατιστική ανάλυση αποκαλύπτει ότι η μεγάλη ηλικία (p=0,017), ο ΔΜΣ (>25) (p=0,008) και
ο διαβήτης (p=0,012) επηρεάζουν αρνητικά την επάρκεια προετοιμασίας. Ο αριθμός
ανίχνευσης πολυπόδων συσχετίζεται επίσης αρνητικά με τη μεγάλη ηλικία (p=0,022),
τον ΔΜΣ (>25) (p=0,034) και το διαβήτη (p = 0,019). Το είδος της προετοιμασίας (πολυαιθυλενογλυκόλη ή πικοθειϊκό νάτριο) καθώς και η συνεχής ή σε δύο ημέρες (split)
χορήγησή της δεν συσχετίστηκαν με την αποτελεσματικότητά της.
Συμπεράσματα: Ασθενείς μεγάλης ηλικίας, υψηλού ΔΜΣ, με διαβήτη χρειάζονται
μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της εντερικής προετοιμασίας καθώς είναι πιθανότερο να μην έχουν επιτυχές αποτέλεσμα. Γεγονός που σχετίζεται αρνητικά με το
διαγνωστικό αποτέλεσμα της εξέτασης τους.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗΣ (COLD PIECEMEAL EMR) ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΚΟΛΟΝ
Παρασκευά Κ,1 Παπαστεργίου Β,1 Στασινός Ι,1 Μάθου Ν,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Παπαπαρασκευά Κ,2 Απέσσου Δ2
1
Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό
Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (VIP) KAI TOY ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ (ΕΕΦ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΝΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΥΣΚΙΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
Ιωάννου Α,1 Giancola F,2 Torresan F,2 Βεζάκης Α,3 De Giorgio R,4 Πολυδώρου Α,3 Καραμανώλης Γ3
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Depart
ment of Medical and Surgical Sciences, University of Bologna, Italy, 3΄Β Τμήμα Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο», Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, 4Department of Internal Medicine, University of Ferrara, Italy

Σκοπός: Η συνήθης τεχνική για την αφαίρεση μεγάλων (>9 mm) οδοντωτών
πολυπόδων [Sessile Serrated Polyps (SSPs)] είναι η πολυποδεκτομή με θερμό
βρόχο με ή χωρίς υποβλεννογόνια έγχυση, ωστόσο η εφαρμογή θερμοκαυτηριασμού, ιδιαιτέρως στο δεξί κόλον, ενέχει αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στην αφαίρεση SSPs>9 mm με την τεχνική της
τμηματικής βλενογονεκτομής με ψυχρό βρόχο [piecemeal cold Endoscopic
Mucosal Resection (pcEMR)].
Ασθενείς-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών που υπεβλήθησαν σε αφαίρεση SSPs 10-40 mm από το δεξί κόλον (εγγύτερα της σπληνικής καμπής). Σε
όλες τις περιπτώσεις προηγήθηκε οπτική διάγνωση με υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια, υποβλεννογόνια έγχυση διαλύματος N/S με methylene blue και
χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένος για ψυχρή εκτομή βρόχος διαμέτρου
9mm (Exacto cold snare, US Endoscopy) ή 15 mm (Micro-Tech Endoscopy). Η
εκτομή γινόταν τμηματικά με διαδοχικούς περιβροχισμούς και ψυχρή αποκοπή
έως ότου να επιβεβαιώνεται οπτικά η πλήρης αφαίρεση της βλάβης. Καταγράφονταν οι άμεσες και απώτερες επιπλοκές και ακολούθησε κολονοσκόπηση
επιτήρησης σε 6–12 μήνες.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 49 ασθενείς (32 άνδρες, μέση ηλικία 58.6
έτη) στους οποίους αφαιρέθηκαν 57 SSPs με την τεχνική pcEMR. Η ενδιάμεση
διάμετρος των βλαβών ήταν 17.6 mm (εύρος 12-40 mm). Η υποβλεννογόνια
υπέγερση με methylene blue ήταν βοηθητική τόσο στον περιβροχισμό όσο και
στην οπτική διάκριση των ορίων των πολυπόδων. Δεν υπήρξαν άμεσες ή καθυστερημένες επιπλοκές (σημαντική διεπεμβατική ή καθυστερημένη αιμορραγία
ή διάτρηση). Σε κανέναν ασθενή δεν ανευρέθηκαν υποτροπές κατά την κολονοσκόπηση επιτήρησης.
Συμπεράσματα: Η pcEMR είναι αποτελεσματική τεχνική για την αφαίρεση των μεγάλων SSPs στο δεξί κόλον. Επιπλέον είναι εξαιρετικά ασφαλής και πρακτικά συνοδεύεται από μηδενικό κίνδυνο θερμικής βλάβης και καθυστερημένης αιμορραγίας.
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Σκοπός: Η μοριακή βάση της παθογένεσης της χρόνιας δυσκοιλιότητας (ΧΔ) στη νόσο
του Πάρκινσον (ΝΠ) είναι μόνο μερικώς κατανοητή. Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση
των νευροπαθολογικών και των νευροχημικών χαρακτηριστικών που εμπλέκονται σε
αυτή, εστιάζοντας στις κυτταρικές ανωμαλίες των εντερικών νευρώνων και του εντερικού επιθηλιακού φραγμού (ΕΕΦ).
Υλικό-Μέθοδοι: 10 Ν.Π με ΧΔ, 10 με ΧΔ και 14 υγιή άτομα συμμετείχαν στη μελέτη.
Ελήφθησαν βιοψίες κατά την κολονοσκόπηση και αναλύθηκαν με ανοσοφθορισμό
και western blot για την έκφραση: (1) αγγειδραστικού εντερικού πολυπεπτιδίου (VIP)
και των υποδοχέων του (VIPR1 and VIPR2) που αναγνωρίζουν τους αγγειοκινητικούςεκκριτικούς νευρώνες, (2) όξινης γλοιακής ινιδικής πρωτεΐνης (GFAP), ενδεικτικής της
γλοιακής ενεργοποίησης, (3) οκκλουδίνης (OCC) και της πρωτεΐνης zonula occludens1 (ZO-1) δομικών πρωτεϊνών των στενών δεσμών (tight juctions) που είναι απαραίτητοι για την ακεραιότητα του ΕΕΦ.
Αποτελέσματα: Τόσο οι ΝΠ με ΧΔ και οι ασθενείς με ΧΔ παρουσίασαν μεταβολή VIP,
VIPR1 και VIPR2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα επίπεδα GFAP και OCC δεν παρουσίασαν μεταβολή. Αυξημένη ανοσοαντίδραση της ΖΟ-1 παρατηρήθηκε στους ΝΠ με
ΧΔ και στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με την ομάδα ΧΔ, ενώ η ανοσοαντίδραση της
OCC ήταν εμφανέστερη στους ασθενείς με ΧΔ σε σχέση με τους ΝΠ με ΧΔ. Η μείωση της VIPR1 είναι πιο έντονη στους ασθενείς με Χ.Δ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου
(p<0.05) ενώ η VIPR2 στους ασθενείς με ΝΠ και Χ.Δ (p<0.01). Μια θετική συσχέτιση
μεταξύ VIP/GFAP και μια αρνητική τάση μεταξύ VIP2/GFAP45 και OCC/GFAP35 παρατηρήθηκαν στην ομάδα ασθενών ΧΔ και στους ΝΠ με ΧΔ.
Συμπεράσματα: Ανωμαλίες μονοπατιού VIP παρατηρούνται σε ασθενείς με ΧΔ. Ιδιαίτερα, νευροχημικές μεταβολές της έκφρασης VIP στους αγγειοκινητικούς-εκκριτικούς
νευρώνες συνδυάζονται με αλλαγές στην ακεραιότητα του ΕΕΦ. Συσχέτιση μεταξύ VIP/
VIP2, GFAP και OCC αναδεικνύουν μια αλληλεπίδραση αυτών των μορίων στην παθογέννεση της ΧΔ και της ΧΔ στη Ν.Π.
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Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Μάνη Η,1 Αλεξόπουλος Θ,1 Γκιόκας Γ,2 Ξάνθος Θ,3 Ιακωβίδου Ν,4 Αλεξοπούλου Α1
1
Β’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 3ΦυσιολογίαΠαθολογική Φυσιολογία, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
4
Νεογνολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ
Αλεξόπουλος Θ,1 Βασίλιεβα Λ,1 Κοντογιάννη Μ,2 Τέντα Ρ,2 Γεωργίου Α,2 Στρουμπούλη Ε,3 Μάνη Η,1 Αλεξοπούλου Α1
1
Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 3Τμήμα Ακτινολογίας,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Σκοπός: Περιορισμένα δεδομένα υπάρχουν για την κινητική και την προγνωστική
αξία της τροπονίνης σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. Mελετήθηκε η υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη Ι (high sensitive troponin I, hsTnI) ως δείκτης πρόγνωσης βραχυπρόθεσμης θνητότητας σε υποομάδες ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, χωρίς
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
Υλικό-Μέθοδοι: Εντάχθηκαν 332 διαδοχικοί ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση {διάμεση ηλικία 57 (51–68) έτη, 68.4% άνδρες, MELD score 19 (13–25)}. H αιτία της
κίρρωσης ήταν κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης (ΑΚ) στο 55.1%, ιογενείς ηπατίτιδες
(ΙΚ) στο 20.2% και άλλα αίτια (ΑΑΚ) στο 24.7%. Οξεία-επί-χρονίας ηπατική ανεπάρκεια
(ΟΕΧΗΑ) παρουσίαζαν 29.5%, οξεία ρήξη της αντιρρόπησης (ΟΡΑ) 47.9% και μη αντιρροπούμενη κίρρωση χωρίς οξύ σύμβαμα (ΜΑΚ) 22.6%.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των ασθενών, 19% παρουσίαζαν αυξημένες τιμές hsTnI.
Η διάμεση τιμή hsTnI ήταν 6.0 (2.9–12) pg/ml. Οι τιμές ήταν χαμηλότερες στην ομάδα
ΑΚ σε σύγκριση με τις ομάδες ΙΚ (p=0.029) και ΑΑΚ (p=0.023) αλλά δε διέφεραν μεταξύ των 2 τελευταίων (p=0.704). Η hsTnI ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ΟΕΧΗΑ
σε σύγκριση με την ΟΡΑ (p=0.024) και τη ΜΑΚ (p=0.008) και παρόμοια μεταξύ ΟΡΑ
και ΜΑΚ (p=0.376). Στην καμπύλη ROC για τη θνητότητα 30 ημερών, η τιμή 8.9 pg/
ml συσχετίστηκε με τη βέλτιστη πρόβλεψη (c-statistic=0.679, ευαισθησία=58.8%, ειδικότητα=71.8% αρνητική προγνωστική αξία=87%). Για τις 90-ημέρες, η αξιοπιστία της
hsTnI ήταν μειωμένη (c-statistic=0.611). Στο σύνολο, ασθενείς με hsTnI>15.6 pg/ml
είχαν σημαντικά δυσμενέστερη επιβίωση στις 30 και 90 ημέρες (log-rank P<0.001 και
P<0.001, αντιστοίχως). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση για τις 30 ημέρες, η hsTnI αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα θνητότητας {Hazard ratio (HR)=1.004 (95%CI):1.0011.007, P=0.004) όταν συνεκτιμήθηκαν η ηλικία, το φύλο και δείκτες φλεγμονώδους
απάντησης και βαρύτητας της ηπατικής βλάβης. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για
τις 90 ημέρες (HR=1.004, 95%CI:1.002–1.007, P=0.001).
Συμπεράσματα: Οι καρδιαγγειακές διαταραχές αποτελούν δυσμενή προγνωστικό
παράγοντα στην κίρρωση του ήπατος. Φαίνεται ότι στην ηπατική νόσο με πολυσυστηματικές διαταραχές, όπως στην ΟΕΧΗΑ, είναι συχνότερη η καρδιακή συμμετοχή.

Σκοπός: Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ σαρκοπενίας και ευπάθειας, καθεμία από τις οποίες αποτελεί προγνωστικό παράγοντα θνητότητας. Σκοπός της
μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της σαρκοπενίας, της ευπάθειας
αλλά και του συνδυασμού τους στην επιβίωση κιρρωτικών ασθενών.
Υλικό-Μέθοδοι: Η διάγνωση της σαρκοπενίας έγινε βάσει Διεθνών Κριτηρίων
(EWGSOP-2) ενώ η ευπάθεια διαγνώσθηκε μέσω του δείκτη ηπατικής ευπάθειας (LiverFrailtyIndex, LFI). Ευπαθείς θεωρήθηκαν αυτοί με LFI>4,5. Καταγράφηκε η ετήσια επιβίωση.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν115 διαδοχικοί ασθενείς [72,2% άνδρες, διάμεση ηλικία: 59-έτη (IQR:52-67), MELD: 12 (8–16), 71.3%με μη αντιρροπούμενη
κίρρωση]. Σαρκοπενία χωρίς ευπάθεια ή ευπάθεια χωρίς σαρκοπενία διαγνώσθηκε
σε 21 ασθενείς (Ομάδα-Α) [11 (9.6%) και 10 (8.7%), αντίστοιχα]. Τα δύο νοσήματα
συνυπήρχαν σε 29 (25.2%) (Ομάδα-B). 65 ασθενείς (43.5%) δεν είχαν κανένα από
τα δύο (Ομάδα-Γ). Οι 3 ομάδες δεν διέφεραν όσον αφορά το φύλο ενώ ως προς
την ηλικία η ομάδα-Β ήταν γηραιότερη συγκριτικά με την Α ή τη Γ [69.0 (62.5–73.5)
έναντι 59.0 (53–64) ή 56.0 (51–63), p=<0.001]. Η ομάδα-Β είχε πιο προχωρημένη
ηπατική νόσο σε σχέση με την Α ή τη Γ. Μη αντιρροπούμενη κίρρωση είχε το 96%
στην ομάδα-Β, 80.9% στην Α και 56.9% στη Γ (p<0.001) ενώ η βαθμολογία MELD
ήταν 16.0 (12.5–22.0), 13.0 (8.0–21.5) και 10.0 (8.0–14.0), αντίστοιχα (p<0.001). Όσον
αφορά την επιβίωση, η ομάδα-B είχε αυξημένη θνητότητα (58.6%) συγκριτικά με
την Α (38.1%) ή τη Γ (10.8%) (log rank:P<0.001). Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε παρόμοια προβλεπόμενη ετήσια επιβίωση των ασθενών της ομάδας-Β ή της
Α έναντι της Γ ύστερα από διόρθωση για ηλικία, φύλο και MELD [HR 3.578 (95%CI
1.374–9.314), P=0.009 ή HR 3.343 (95%CI 1.175–9.510), P=0.024, αντίστοιχα].
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σαρκοπενία ή ευπάθεια έχουν αυξημένη θνητότητα, η οποία αυξάνεται περαιτέρω όταν τα δύο συνυπάρχουν. Ωστόσο, ύστερα
από προσαρμογή για ηλικία, φύλο και βαρύτητα ηπατικής νόσου, ο κίνδυνος
θανάτου είναι παρόμοιος όταν κάθε νόσημα εξετάζεται μόνο του αλλά και στον
συνδυασμό τους.
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ΠΑ15

ΠΑ16

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ (PIVKA-II) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
(ΗΚΚ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Η ΜΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (AFP)
Συρίχα Α,1 Πάντζιος Σ,1 Μανδηλαρά Δ,1 Σκούμας Ν,1 Τσούκρα Μ,1 Κουτραφούρης Ι,1
Ζιώγου Σ,1 Γαλάνης Π,2 Ελευσινιώτης Ι1
1
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική- Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα, 2Τομέας Δημόσιας Υγείας,
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ HCV ΕΠΑΝΑΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΤΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κόγιας Δ,1 Γαβριηλίδης Ε,1 Πανοπούλου Μ,2 Εμμανουηλίδης Γ,4 Μιμίδης Κ,1,3
1
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 4ΟΚΑΝΑ,
Κομοτηνή

Σκοπός: Εκτίμηση της διαγνωστικής αξίας των βιοδεικτών (AFP, PIVKA-II ) για τη διάγνωση του ΗΚΚ σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος.
Υλικό-Μέθοδοι: Σε 168 διαδοχικούς ασθενείς με κίρρωση ήπατος (128 άνδρες, 91 CPT
score A, 89 με κιρσούς, 30 με θρόμβωση πυλαίας, 53 με διαβήτη) με (n=68, ΗΚΚ ομάδα)
ή χωρίς (n=100, ομάδα ελέγχου) ιστολογικά επιβεβαιωμένο ΗΚΚ προσδιορίστηκαν τα
επίπεδα ορού των βιοδεικτών κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 65 έτη και η πλειονότητα αυτών
έπασχαν από αλκοολική ή/και μη αλκοολική λιπώδη νόσο ήπατος (69/168, 41.1%)
ακολουθώντας σε συχνότητα η κίρρωση από χρόνια ηπατίτιδα C (44/168, 26.2%) ή
Β (28/168, 16.7%). Η μέση/διάμεση τιμή των AFP (10835/155 vs 129/4.3, p<0.001) και
PIVKA-II (11095/2660 vs 864/46, p<0.001) ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ΗΚΚ ομάδα συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Η καμπύλη AUROC και το βέλτιστο διαχωριστικό
όριο για τη διάγνωση του ΗΚΚ ήταν 82.9% (95%CI 76.3–89.4%)/13.4 ng/ml και 78.4%
(95%CI 71.1–85.8%)/ 654.49 mAU/ml για AFP και PIVKA-II αντιστοίχως. Όταν εξαιρέσαμε τους ασθενείς με ΗΚΚ και τιμές AFP> 400 ng/ml η διαγνωστική αξία του PIVKA-II
παρέμεινε στατιστικά σημαντική (προτεινόμενη cut-off τιμή 1089.53 mAU/ml) αλλά
η AUROC (72.1%) μειώθηκε περαιτέρω. Αξίζει να αναφερθεί πως εξαιρετικά υψηλές
τιμές PIVKA-II (ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται σε προχωρημένο ΗΚΚ) παρατηρήθηκαν σε τρείς κιρρωτικούς ασθενείς χωρίς ΗΚΚ που ελάμβαναν κουμαρινικά αντιπηκτικά (οι δυο) ή είχαν σοβαρή υποβιταμίνωση Κ λόγω παρατεταμένης χολόστασης
στα πλαίσια σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (ο τρίτος), γεγονός το οποίο πιθανά επηρεάζει σημαντικά τη διαγνωστική αξία του βιοδείκτη.
Συμπέρασμα: Τόσο η AFP όσο και το PIVKA-II εμφανίζουν ενδιάμεση ακρίβεια στη
διάγνωση του ΗΚΚ σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος, όταν χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα. Η χρησιμότητα του PIVKA-II στη διάγνωση του ΗΚΚ σε ασθενείς με μη-διαγνωστικά
επίπεδα AFP διατηρείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα ακρίβειας.

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, η θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα των ασθενών με ηπατίτιδα C αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο
κάθαρσης του ιού, θέτοντας ισχυρά θεμέλια στην προσπάθεια εξάλειψής του
στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, ο κίνδυνος επαναλοίμωξης των ασθενών που πέτυχαν κάθαρση και κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών παραμένει ποσοστιαία
ασαφής.
Σκοπός: Η ανίχνευση των ασθενών με επαναλοίμωξη ηπατίτιδας C, με στόχο
την επανένταξή τους σε πρόγραμμα εξάλειψης και ο υπολογισμός του ποσοστού επαναλοίμωξης από τον ιό.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 362 ασθενείς με ηπατίτιδα C, που προσήλθαν στο Ηπατολογικό Ιατρείο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Οι 150 εξ αυτών έλαβαν αντιική
θεραπεία και συνέχισαν την παρακολούθηση στο ιατρείο με πλήρη στοιχεία και
τεκμηριωμένη παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR). Χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο καταγραφής και αξιολόγησης των δημογραφικών στοιχείων
των ασθενών, καθώς και μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης, ποσοτικοποίησης και
γονοτύπησης.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 10 (6,67%) περιπτώσεις επαναλοίμωξης με τον
ιό της ηπατίτιδας C στους 150 ασθενείς του Ηπατολογικού Ιατρείου που είχαν
πετύχει SVR. Όλοι τους ήταν ενεργοί χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, ενώ η πλειοψηφία αυτών είχε τεθεί υπό κράτηση σε σωφρονιστικό ίδρυμα.
Συμπεράσματα: Κρίνεται αναγκαία η ένταξη των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών σε πρόγραμμα τακτικής παρακολούθησης και ενημέρωσης, ώστε να μειωθεί
ο κίνδυνος επαναλοίμωξης, με απώτερο στόχο την επίτευξη εξάλειψης της ηπατίτιδας C στο εγγύς μέλλον.
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ΠΑ17

ΠΑ18

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 12ΜΗΝΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕ ATEZOLIZUMAB/BEVACIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ/ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ελευσινιώτης Ι,1 Ταμπάκη Μ,2 Συρίχα Α,1 Φυτιλή Ε,2 Μανδηλαρά Δ,1 Μπάρλα Γ,1 Χολόγκιτας Ε,3 Παπαθεοδωρίδης Γ2
1
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα, 2Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 3Α΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
Γαβριηλίδης Ε,1 Κόγιας Δ,1 Πανοπούλου Μ,2 Εμμανουηλίδης Γ,4 Μιμίδης Κ,1,3
1
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 4ΟΚΑΝΑ, Κομοτηνή

Σκοπός: Να εκτιμηθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του συνδυασμού
atezolizumab/bevacizumab σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) στην
κλινική πράξη στην Ελλάδα.
Yλικό-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς με ΗΚΚ που έλαβαν τουλάχιστον
3 κύκλους θεραπείας atezolizumab/bevacizumab σε δύο ηπατολογικά κέντρα μεταξύ
05/2020-7/2021 και είχαν διαθέσιμα δεδομένα ανταπόκρισης. Καταγράφηκαν χαρακτηριστικά ασθενών και ΗΚΚ, ασφάλεια-ανοχή θεραπείας, δεδομένα απεικονιστικής
ανταπόκρισης και κλινική έκβαση των ασθενών.
Aποτελέσµατα: Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 26 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, μη εξαιρέσιμο ΗΚΚ: διάμεση ηλικία 70 (62–74) έτη, άνδρες 85%, στάδιο HKK Β/C
46%/54%, ιστορικό τοπικοπεριοχικής/συστηματικής θεραπείας 65%/31%, διάμεσo
MELD 8 (6–9), στάδιο Child A 100%. Η διάμεση διάρκεια θεραπείας atezolizumab/
bevacizumab ήταν 6 μήνες (3–9) και ο διάμεσος αριθμός κύκλων 7 (3–11). Αντικειμενική (πλήρη/μερική) ανταπόκριση βάσει κριτηρίων mRECIST στην πιο πρόσφατη αξιολόγησή τους εμφάνισαν 11/22 (50%), σταθερή νόσο 7/22 (32%) και πρόοδο νόσου
4/22 (18%) ασθενείς, ενώ η ανταπόκριση δεν αξιολογήθηκε σε 4 ασθενείς που διέκοψαν πολύ πρώιμα λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ). Συνολικά, ΑΕ παρατηρήθηκαν
σε 16/26 (62%) και οδήγησαν σε οριστική διακοπή θεραπείας σε 10/26 (38%) ασθενείς.
Τα κύρια αίτια προσωρινής ή οριστικής διακοπής περιελάμβαναν: κόπωση (5/26), επιδείνωση Meld score (4/26), υπεραμυλασαιμία (2/26), αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
(1/26), υποθυρεοειδισμό (1/26), κολίτιδα (1/26), πρωτεϊνουρία (1/26) και εμπύρετο
(1/26). Μη ανοχή του bevacizumab και συνέχιση με μονοθεραπεία atezolizumab
παρατηρήθηκε σε 3/26 (12%) ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
μεταβολές του Child score μετά τον 3ο (p=0,257), 6ο (p=0,317) και 9ο (p=0,157) κύκλο θεραπείας, σε σχέση με το score προ θεραπείας. Aντίστοιχα, το Meld score δεν
μεταβλήθηκε σημαντικά μετά τον 3ο κύκλο (p=0,073), αλλά επιδεινώθηκε σημαντικά
μετά τον 6ο (p=0,047) και 9ο κύκλο θεραπείας (p=0,042). Tέλος 2/26 (8%) ασθενείς
κατέληξαν λόγω επιδείνωσης της ηπατικής νόσου.
Συµπεράσµατα: Η θεραπεία με atezolizumab/bevacizumab σε κιρρωτικούς ασθενείς
με τοπικά προχωρημένο ΗΚΚ φαίνεται ότι έχει ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας-ανοχής και ελπιδοφόρα αρχικά αποτελέσματα ανταπόκρισης.
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Εισαγωγή: Με τη χρήση των άμεσα δρώντων αντιικών φαρμάκων, η εξάλειψη της
ηπατίτιδας C κατέστη ένας εφικτός στόχος. Για την ανίχνευση ασθενών υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, χρήσιμη είναι η οργάνωση προγραμμάτων μικρο-εξάλειψης σε δομές απεξάρτησης. Πόσο εύκολη όμως είναι η εφαρμογή
τέτοιων προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19;
Σκοπός: Η ανίχνευση και θεραπεία των θετικών στην ηπατίτιδα C μελών του ΟΚΑΝΑ Κομοτηνής και η έκθεση των δυσκολιών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μικρο-εξάλειψης.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής και αξιολόγησης των δημογραφικών στοιχείων σε 70 ενεργά μέλη του ΟΚΑΝΑ Κομοτηνής, την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020. Κατόπιν διενεργήθηκαν ορολογικές και μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης του ιού. Τέλος, στους HCV RNA θετικούς ασθενείς, πραγματοποιήθηκε
γονοτύπηση για τον καθορισμό του θεραπευτικού σχήματος.
Αποτελέσματα: Ανιχνεύθηκαν 47 anti-HCV θετικοί ασθενείς. Εξ αυτών 39 (83%) συναίνεσαν στη δειγματοληψία για την ανίχνευση HCV RNA. Οι 18 στους 39 είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία και οι 13 είχαν επιτύχει SVR. Καταγράφηκαν 10 αυτόματες
καθάρσεις, ενώ συνολικά βρέθηκαν 16 ενεργές λοιμώξεις, ποσοστό 23,5% επί του συνόλου των μελών του οργανισμού. Παρά την άμεση ανίχνευση των ασθενών με ενεργό λοίμωξη, η πανδημία COVID-19 υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρμογή
των μοριακών μεθόδων, λόγω της «κατάληψής» τους για τις ανάγκες της ανίχνευσης
του SARS COV-2. Επιπλέον, υπήρξε τροχοπέδη στην άμεση επαφή υγειονομικού προσωπικού και ασθενών. Συνέπεια αυτών, η καθυστέρηση της χορήγησης θεραπείας.
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα μικρο-εξάλειψης της ηπατίτιδας C, στην περίοδο
της πανδημίας COVID-19, αποτελούν χρήσιμα μέσα ανίχνευσης και θεραπείας ασθενών υψηλού κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα πρόκληση για το υγειονομικό προσωπικό και
τους ασθενείς. Κρίνεται αναγκαία συνεπώς, η συνεισφορά της Πολιτείας για την άμεση
και απρόσκοπτη υλοποίηση τους.
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ΠΑ19

ΠΑ20

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΧΟΛΗΔΟΧΟ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΤΟΜΙΑ (EUS-CDS). ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Στρατηγάκος Ε, Ιωνάς Ε, Καραμίντζιου Ε, Μπραϊμάκης Α, Κοτζαγιαννίδου Ε, Καρούμπαλης Ι, Ντελής Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ERCP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ASA I-III: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Παπαστεργίου Β,1 Αγγελογιαννοπούλου Π,1 Δελατόλας Β,1 Γιαννακόπουλος Α,1
Κουτσούκος Γ,2 Κονταδάκη Α,2 Ντίνιτς Μ,2 Θεμιστοκλέους Ε,2 Μακριδάκη Δ,2 Αλεξανδροπούλου Α,2 Μπουρναβέα Σ,2 Γεωργίου Γ,2 Ανδρούτσος Ν,2 Πεντίλας Ν,2
Μαστροκώστα Ε,2 Στασινός Ι,1 Μάθου Ν,1 Παρασκευά Κ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση των δύο πρώτων εφαρμογών της καθοδηγούμενης με
Ενδοσκοπικό Υπέρηχο Χοληδοχο-δωδεκαδακτυλοστομίας (EUS-CDS) στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ικτέρου οφειλόμενου σε αδενοκαρκίνωμα κεφαλής παγκρέατος.
Περιγραφή Περιστατικών: Πρόκειται για δύο ασθενείς, έναν άντρα 84 ετών και
μία γυναίκα 74 ετών, που παραπέμφθηκαν στο τμήμα μας για την αντιμετώπιση
ανώδυνου αποφρακτικού ικτέρου, το 2019 και το 2020 αντίστοιχα. Αμφότεροι
έφεραν αξονική άνω/κάτω κοιλίας με την ανάδειξη χωροκατακτητικής εξεργασίας σε κεφαλή παγκρέατος 2,8 εκ και 3 εκ αντίστοιχα που προκαλούσε διάταση
του κοινού χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου, καθώς και δευτεροπαθών
εντοπίσεων στο ήπαρ. Οι αρχικές τιμές χολερυθρίνης ήταν 30 mg/dl και 26,9
mg/dl, αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (ΕUS)
και λήψη υλικού τόσο από τις βλάβες του παγκρεατικού όσο και του ηπατικού
ιστού (αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος με δευτεροπαθείς εντοπίσεις ήπατος). H
Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία (ERCP) απέβη άκαρπη και στους δύο ασθενείς εξαιτίας αδυναμίας καθετηριασμού του χοληδόχου
πόρου. Σαν εναλλακτική της διαδερμικής παροχέτευσης των χοληφόρων, αποφασίστηκε η διενέργεια EUS-CDS με τη χρήση της ενδοπρόθεσης Hot AXIOS™.
Η τεχνική που ακολουθήθηκε περιλάμβανε: (1) τοποθέτηση διά του βολβού
19-G FNA βελόνας στον κοινό χοληδόχο πόρο, (2) προώθηση οδηγού σύρματος δια της βελόνας, και (3) με τη βοήθεια του οδηγού σύρματος τοποθέτηση
Hot AXIOS™ ενδοπρόθεσης 10 mmx10 mm στον πρώτο ασθενή και 8 mmx10
mm στη δεύτερη ασθενή . Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ανήλθε στα 5 και 3
λεπτά, αντίστοιχα . Αμφότεροι οι ασθενείς εμφάνισαν ομαλή μετεπεμβατική πορεία χωρίς επιπλοκές, έλαβαν εξιτήριο εντός πέντε και τεσσάρων ημερών από
την ημέρα διενέργειας του EUS-CDS με τις τιμές της χολερυθρίνης εξόδου να
είναι 9.1 mg/dl και 12.6 mg/dl, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: Το EUS-CDS αποτελεί ασφαλής και αποτελεσματική εναλλακτική
της διαδερμικής παροχέτευσης των χοληφόρων, όταν η ERCP αποτυγχάνει. Οι
δύο περιγραφείσες περιπτώσεις αποτελούν τις πρώτες εφαρμογές της μεθόδου
στη χώρα μας.
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Σκοπός: H καταστολή από αναισθησιολόγο θεωρείται επιβεβλημένη για τη
διενέργεια ERCP σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ωστόσο τα οφέλη σε λιγότερο επιβαρυμένους ασθενείς δεν έχουν αποτυπωθεί επαρκώς. Συγκρίναμε
την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της καταστολής από αναισθησιολόγο,
έναντι της καταστολής από ενδοσκόπο, σε ασθενείς με American-Society-ofAnesthesiologists-physical-status (ASA) score I-III.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Τα δεδομένα 233 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ERCP
(6/2020-7/2021) κατεγράφησαν προοπτικά. Η ομάδα-Α έλαβε ήπια/μέτρια καταστολή με βάση τη προποφόλη χορηγούμενη από αναισθησιολόγο, ενώ η
ομάδα-Β έλαβε ήπια καταστολή (μιδαζολάμη/φαιντανύλη) από τον ενδοσκόπο.
Καταληκτικά σημεία ήταν η ικανοποίηση του ενδοσκόπου (κλίμακα 0-4), ο συνολικός επεμβατικός χρόνος (έναρξη καταστολής-έξοδος από την αίθουσα) και
η εμφάνιση ανεπιθύμητων συμβάντων.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 182 ασθενείς συμπεριελήφθησαν στην Ομάδα-Α,
53.8% άνδρες, μέση ηλικία 72.2 έτη, ASA I-III 112 (61.5%), ASA IV-V 70 (38.5%),
με συχνότερες ενδείξεις χοληδοχολιθίαση (57.7%), αποφρακτικό ίκτερο (20.3%)
και οξεία χολαγγειΐτιδα (11%). Στην Ομάδα-Β συμπεριελήφθησαν 51 ασθενείς,
43.1% άνδρες, μέση ηλικία 70.6 έτη, ΑSA I-III 49 (96.1%), ASA IV-V 2 (3.9%), με
ενδείξεις χοληδοχολιθίαση 51%, αποφρακτικό ίκτερο 29.4%, οξεία χολαγγειΐτιδα 5.9%. Σε ασθενείς ASA score I-III, το ποσοστό με βαθμό ικανοποίησης του
ενδοσκόπου 3-4 (ικανοποιημένος/πολύ ικανοποιημένος) ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στην Ομάδα-Α (92/112, 82.1%) έναντι της Ομάδας-Β (19/49, 38.7%)
(p=0.009), ενώ ο μέσος συνολικός επεμβατικός χρόνος δεν διέφερε σημαντικά
(Ομάδα-Α: 41.9min, Ομάδα-Β: 38.8 min, p=0.46). Παρατηρήθηκαν 2 (1.7%) συμβάντα αποκορεσμού που οδήγησαν σε διακοπή της επέμβασης στην Ομάδα-Α
και κανένα συμβάν στην Ομάδα-Β (p=1.00).
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς ASA I-III, η καταστολή από αναισθησιολόγο είναι
αποτελεσματική και ασφαλής, βελτιώνοντας σημαντικά το βαθμό ικανοποίησης
του ενδοσκόπου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

21

ΠΑ21

ΠΑ22

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΝΤ ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΧΠ): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Νικολάου Π, Μπιτούλη Α, Βελεγράκη Μ, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Φραγκάκη Μ, Βάρδας Ε,
Πασπάτης Γ
Γαστρεντερολογική κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗΣ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ERCP: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Παπαευθυμίου Α, Φλώρου Θ, Φυτσιλής Φ, Χούγιας Δ, Κόφφας Α, Παππά Α, Μανωλάκης
Α, Καψωριτάκης Α, Ποταμιάνος Σ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Σκοπός: Ο καθετηριασμός του ΚΧΠ κατά την ERCP, αρκετές φορές μπορεί να είναι δύσκολος. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης
του παγκρεατικού στεντ (PDS), στις περιπτώσεις αυτές, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο καθετηριασμός άλλα και να μειωθεί η πιθανότητα post-ERCP παγκρεατίτιδας. Τα περισσότερα δεδομένα στη βιβλιογραφία προέρχονται από RCTs. Η παρούσα μελέτη είναι από τις
λίγες που δείχνουν δεδομένα από την καθημερινή άσκηση της ERCP.
Υλικά-Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη παρουσίασης των περιστατικών
ERCP όπου ο καθετηριασμός του χοληδόχου πόρου ήταν δύσκολος και τοποθετήθηκε
PDS προκειμένου να υποβοηθηθεί ο καθετηριασμός.
Αποτελέσματα: 289 περιπτώσεις από 4830 ERCP, που διενεργήθηκαν από το 2010 και
μετά, πληρούσαν τα κριτήρια και συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, 133 άνδρες/156 γυναίκες και η μέση ηλικία τους ήταν τα 67.07 ± 15.6. Οι ενδείξεις της ERCP ήταν η χοληδοχολιθίαση (168/289), η κακοήθεια (90/289), η καλοήθους αρχής στένωση του ΚΧΠ (18/289)
και τέλος η κάκωση του ΚΧΠ(13/289). Στους
253 ασθενείς επιτεύχθηκε ο καθετηριασμός
του ΚΧΠ στην πρώτη συνεδρία της ERCP, Πίνακας 1.
στους 21 στη δεύτερη προσπάθεια ενώ σε Επιπλοκές
Αριθμός
Ασθενών
σύνολο 15 ασθενών δεν κατέστη εφικτός
ο καθετηριασμός του ΚΧΠ. Από το σύνολο Ήπια Αιμορραγία
3
των ασθενών οι 241 δεν παρουσίασαν επι- Ήπια Χολαγγειίτιδα
11
πλοκές μετά την παρέμβαση, 1 παρουσίασε Ήπια Παγκρεατίτιδα
18
βαριά παγκρεατίτιδα και σε 1 ασθενή μετα- Μέτρια Αιμορραγία
4
νάστευσε το PDS (πίνακας 1). Δεν καταγρά- Μέτρια Χολαγγειίτιδα
2
φηκε κανένας θάνατος.
3
Μέτρια Παγκρεατίτιδα
Συμπεράσματα: Τα αναδρομικά δεδο- Χωρίς Επιπλοκές
241
μένα μας δείχνουν ότι η τοποθέτηση PDS Διάτρηση
1
υποβοηθάει σημαντικά στον καθετηρια- Σοβαρή Χολαγγειίτιδα
1
σμό του ΚΧΠ στις δύσκολες για καθετη- Σοβαρή Παγκρεατίτιδα
1
ριασμό περιπτώσεις. Οι επιπλοκές που Μετανάστευση στεντ
1
συνδέονται με την τοποθέτηση του PDS στην ουρά του παγκρέατος
είναι ελάχιστες και φαίνεται να μειώνουν το
Σύνολο
289
ποσοστό των σοβαρών παγκρεατιτίδων.
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Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συχνότητας επιπλοκών της
διαπαγκρεατικής σφιγκτηροτομής ως εναλλακτικής μεθόδου καθετηριασμού του κοινού χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ) σε δύσκολες περιπτώσεις ERCP.
Υλικό-Μέθοδοι: Το σύνολο των ασθενών που προσήλθαν στο τμήμα μας κατά την
πενταετία 2015–2020 προς διενέργεια πρώτης συνεδρίας ERCP, θεωρήθηκαν κατάλληλοι για ένταξη στην τρέχουσα μελέτη. Όλες οι ERCP πραγματοποιήθηκαν από
ενδοσκόπους παρόμοιας εμπειρίας. Το φύλο, η ηλικία, η ένδειξη της παρέμβασης, η
έκβαση του καθετηριασμού και οι δυνητικές επιπλοκές καταγράφηκαν σε σχέση με
τη διενέργεια διαπαγκρεατικής σφιγκτηροτομής. Η διερεύνηση των πιθανών συσχετισμών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο x2 και η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε για p<0.05. Αρχικά διερευνήθηκε ο ρόλος της ένδειξης της ERCP σε σχέση με την
ανάγκη διαπαγκρεατικής σφιγκτηροτομής, ενώ κατόπιν ελέγχθηκε ο αντίκτυπος της
τελευταίας στην επιτυχία του καθετηριασμού του ΚΧΠ και στις καταγραφείσες επιπλοκές (παγκρεατίτιδα, αιμορραγία, διάτρηση). Ως ομάδα ελέγχου θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε η κλασική μέθοδος καθετηριασμού.
Αποτελέσματα: 1082 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη με το
52.4% να αφορά άρρενες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 72.7 έτη (±15.82) και η
κυριότερη ένδειξη ERCP αφορούσε σε χοληδοχολιθίαση (46%) ή σε επιπλοκές αυτής (33.4%), ενώ πάνω από το 1/6 των ασθενών είχε κακοήθη στένωση του ΚΧΠ. Το
6.7% των περιπτώσεων υποβλήθηκε σε διαπαγκρεατική σφιγκτηροτομή, με αυξημένη συχνότητα μεταξύ των ασθενών με κακοήθεια (χ2:11.73, p=0.001). Το 95.9% των
διαπαγκρεατικών σφιγκτηροτομών οδήγησε σε επιτυχημένο καθετηριασμό του ΚΧΠ,
ωστόσο παρατηρήθηκε αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών σε σχέση με τη συμβατική
μέθοδο καθετηριασμού (χ2:7.03, p=0.008), κυρίως ως προς το ποσοστό των αιμορραγιών (10.9%).
Συμπέρασμα: Η τεχνική της διαπαγκρεατικής σφιγκτηροτομής αποτελεί σημαντική
εναλλακτική σε περιπτώσεις δύσκολου καθετηριασμού του ΚΧΠ, κυρίως σε έδαφος
κακοήθων στενώσεων του ΚΧΠ. Αν και το ποσοστό επιτυχίας αυξάνεται σημαντικά,
η ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των σχετιζόμενων επιπλοκών απαιτεί τεχνική
εμπειρία και αξιολόγηση του ισοζυγίου οφέλους/κινδύνου για τον εκάστοτε ασθενή.
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ΠΑ23

ΠΑ24

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗΣ (ENDOSCOPIC
SPHINCTEROTOMY, EST) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ERCP ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Μπραϊμάκης Ι, Γογγάκη Σ, Πουτακίδης Χ, Πετρογιαννόπουλος Λ, Σιδηρόπουλος Ο,
Ζάντζα ΠΣ, Τουμπέλης Κ, Θεοφανοπούλου Α, Βλάχου Ε, Καλαντζής Χ, Τσιμπούρης Π,
Αποστολόπουλος Π
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΩΝ
(WHIPPLE) ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Χαρδαλιάς Λ, Πολίτης Δ, Μέμος Ν, Ηλιακόπουλος Κ, Παντιώρα Ε, Μπράμης Κ,
Βεζάκης Α, Φραγκουλίδης Γ, Κωνσταντουλάκης Μ, Πολυδώρου Α
Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την επίδραση του περιφυματικού εκκολπώματος (periampullary diverticulum, PAD) στην τεχνική καθετηριασμού, την ασφάλεια και
το ποσοστό επιτυχίας καθώς και τις πιθανές μετα-ERCP επιπλοκές. Σκοπός της μελέτης
είναι η σύγκριση της έκβασης της ERCP σε ασθενείς με ή χωρίς PAD, του τμήματός μας
σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η σύγκρισή των αποτελεσμάτων με τα διεθνή
δεδομένα.
Υλικό-Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική ανάλυση των δεδομένων από ERCP που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 01-01-2019 έως 01-08-2021. Ένδειξη για την πραγματοποίηση της ERCP ήταν η χοληδοχολιθίαση, ο ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος και η
χολόρροια μετά από χολοκυστεκτομή. Σημειώθηκε η παρουσία PAD και χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση κατά Boix. Υπολογίστηκε το ποσοστό επιτυχούς καθετηριασμού
του κοινού χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ), η τεχνική καθετηριασμού που χρησιμοποιήθηκε
καθώς και οι μετα-ERCP επιπλοκές σε ασθενείς με PAD και χωρίς PAD.
Αποτελέσματα: Στην περίοδο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν 318 ERCP, με τις 85
εξ αυτών (46 γυναίκες) να παρουσιάζουν PAD (26,7%). Μέση ηλικία των ασθενών με
ή χωρίς PAD ήταν 79,9 και 72,6, αντίστοιχα. Καθετηριασμός του ΚΧΠ επιτεύχθηκε σε
76/85 (89,41%) περιπτώσεις με PAD και σε 219/233 (94%) περιπτώσεις χωρίς PAD
(p=0,1629). Στην ομάδα των ασθενών με PAD εφαρμόστηκε επιτυχώς EST στους 57/85
(67,05%), EST σε συνδυασμό με σφιγκτηροπλαστική (EPBD) στους 14/85 (16,5%), precut σφιγκτηροτομή στους 5/85 (5,9%) ενώ σε 9 ασθενείς (10,6%) δεν επετεύχθη καθετηριασμός. Στους ασθενείς χωρίς PAD, EST εφαρμόστηκε επιτυχώς στους 168/233
(72,1%), EST και EPBD στους 22/233 (9,4%), precut σφιγκτηροτομή στους 29/233
(12,4%), ενώ σε 14 ασθενείς (6,4%) δεν επετεύχθη καθετηριασμός. Μετα-ERCP παγκρεατίτιδα παρουσίασαν 7/57 (12,3%) ασθενείς με PAD και 9/168(5,3%) ασθενείς χωρίς
PAD (p=0,078). Χολαγγειΐτιδα παρουσίασαν 2/57(3,5%) ασθενείς με και 11/168(6,5%)
ασθενείς χωρίς PAD (p<0.05). (ήπια:5, μέτρια:6, στην κατά Τόκυο ταξινόμηση).
Συμπέρασμα: H παρουσία PAD δεν επηρεάζει σημαντικά τo ποσοστό επιτυχούς καθετηριασμού του ΚΧΠ και τη συχνότητα μετα-ERCP παγκρεατίτιδας. Ωστόσο η συχνότητα χολαγγειΐτιδας βρέθηκε υψηλότερη σε ασθενείς χωρίς PAD.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομών (whipple) για χειρουργικές παθήσεις παγκρέατος σε μια
χειρουργική μονάδα Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη περιστατικών του
Αρεταιείου Νοσοκομείου από το 2012-2020. Μελετήθηκαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή. Συλλέχθηκαν δημογραφικά,
περιεγχειρητικά και ιστολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα επιβίωσης.
Αποτελέσματα: Σε Whipple υπεβλήθησαν 192 ασθενείς (Α/Γ=120/72). Η διάμεση ηλικία ήταν 68 έτη (25-91). Ιστολογική επιβεβαίωση έγινε στο 43.3% κυρίως
με ERCP brushing και EUS FNA. Αδενοκαρκίνωμα ανευρέθη σε 156 ασθενείς
(81%), ΝΕΤ σε 10 (5%), IPMN σε 10 (5%) ενώ 1 ασθενής είχε συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα. Αποφρακτικός ίκτερος συνυπήρχε σε 99 ασθενείς (51.6%) και
ercp με τοποθέτηση stent έγινε στους 44 από αυτούς. (48.9%). R0 εκτομές έγιναν
σε ποσοστό 73.6%. Το διάμεσο μέγεθος του όγκου ήταν τα 3 εκ. (0.3-9). Διαφυγή από οποιαδήποτε αναστόμωση είχαμε σε 52 ασθενείς (27.1%). Παγκρεατικά
συρίγγια τύπου B και C εμφανίσθηκαν σε 27 ασθενείς (14%). Είκοσι έξι ασθενείς(13.6%) εμφάνισαν επιπλοκές κατά Clavien Dindo ≥3. H διάμεση διάρκεια
νοσηλείας ήταν 12 ημέρες (0-175). Η περιεγχειρητική θνητότητα ανέρχεται στο
5.2% (10/182). Όλοι οι ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα υπεβλήθησαν σε μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. H διάμεση περίοδος παρακολούθησης των ασθενών με
καρκίνο του παγκρέατος ήταν 17 μήνες (0-87). Η εκτιμώμενη 5ετής επιβίωση
στη σειρά μας ήταν 23.9%.
Συμπεράσματα: Η επέμβαση κατά Whipple αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής και όταν διενεργείται σε κέντρα αναφοράς συνδέεται με χαμηλά ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας. Ο συνδυασμός θεραπειών έχει συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης.
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ΠΑ25

ΠΑ26

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ορφανουδάκη Ε, Φωτεινογιαννοπούλου Κ, Θεοδωράκη Ε, Δρυγιαννάκης Ι, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Θεοδωράκη Ε, Ορφανουδάκη Ε, Φωτεινογιαννοπούλου Κ, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Σκοπός: Αναφέρεται ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών με νόσο Crohn(ΝC) χρειάζονται κάποια χειρουργική παρέμβαση κατά τη διαδρομή της νόσου. Σκοπός
της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας και των παραγόντων κινδύνου για
χειρουργεία στο έντερο σε ασθενείς με NC στην Κρήτη.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά διαδοχικοί ασθενείς με NC στους οποίους υπάρχουν πλήρη στοιχεία παρακολούθησης. Κατεγράφησαν όσοι χρειάστηκε
να υποβληθούν σε ένα τουλάχιστον χειρουργείο για την εντερική τους νόσο (δεν
συμπεριλήφθηκαν χειρουργεία για περιεδρική νόσο και επιπλοκές). Ταυτόχρονα
αναζητήθηκαν πιθανοί παράγοντες κινδύνου για χειρουργική παρέμβαση.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 372 ασθενών με ΝC που είναι καταγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων εντοπίστηκαν 85 ασθενείς (23%) με συνολικά 96 χειρουργικές επεμβάσεις [60% (51/85) άνδρες, μέση ηλικία 48.5 (±15.3) έτη, διάμεση ηλικία διάγνωσης νόσου 25.5 (21-37) έτη, 39% (33/85) ενεργοί καπνιστές, L1
49%, L2 11%, L3 40%, B2 57% και B3 37%]. Ο διάμεσος χρόνος από τη διάγνωση
μέχρι το χειρουργείο ήταν 58 (8.3-120.8) μήνες, ενώ στο 17% η διάγνωση τέθηκε
με το χειρουργείο. To 65% χειρουργήθηκε κυρίως λόγω αποτυχίας της θεραπείας, ειλεού ή/και στένωσης, 30% λόγω διάτρησης ή αποστήματος και 3 λόγω εμφάνισης δυσπλασίας. Οι μισοί ασθενείς δεν είχαν εκτεθεί σε βιολογικό παράγοντα προ του χειρουργείου και χρειάστηκαν επέμβαση σε συντομότερο χρονικό
διάστημα από τη διάγνωση της νόσου σε σχέση με όσους έκαναν οποιαδήποτε
χρήση πριν [διάμεσος χρόνος (IQR) 12 (0–72) vs 88 (46–172) μήνες, p<0.0001].
Έντεκα ασθενείς (13%) υπεβλήθησαν και σε 2ο χειρουργείο λόγω υποτροπής/
επιπλοκών μετά από 152 (±117) μήνες ενώ ένας χρειάστηκε και 3η παρέμβαση.
Κατά τη στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ χειρουργείου και ηλικίας διάγνωσης (p<0.0001), διάρκειας νόσου (p<0.0001), φαινοτυπικής συμπεριφοράς νόσου (p<0.001) και καπνίσματος [ενεργού ή πρώην]
(p=0.0017).
Συμπεράσματα: Περίπου το 1/4 των ασθενών με NC στην Κρήτη χρειάζονται
χειρουργική αντιμετώπιση με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου την ηλικία
διάγνωσης, τη διάρκεια νόσου, τη φαινοτυπική συμπεριφορά αυτής και του καπνίσματος.
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Σκοπός: Το κάπνισμα έχει συσχετισθεί με χαμηλότερα επίπεδα ορού των αντιTNF παραγόντων, με εμφάνιση αντισωμάτων έναντι αυτών και με μειωμένη
ανταπόκριση στους αντι-TNF σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους
του εντέρου (ΙΦΝΕ). Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να μελετηθεί η συσχέτιση
μεταξύ εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) των βιολογικών παραγόντων
(ΒΠ) και καπνίσματος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν διαδοχικοί ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν ΒΠ
από τη βάση δεδομένων της κλινικής μας. Έγινε διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του καπνίσματος με εμφάνιση ΑΕ, χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ΑΕ που έχουν συσχετισθεί
με τη λήψη ΒΠ (λοιμώξεις, δερματικές εκδηλώσεις, μυοσκελετικές διαταραχές,
γενικά συμπτώματα, αντιδράσεις υπερευαισθησίας, θρομβώσεις και διαταραχές
διάθεσης).
Αποτελέσματα: Συνολικά 147 ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό ΒΠ [διάμεση ηλικία (ΙQR)
46 (32.5-56) χρόνια, Ν. Crohn (NC) 109 (74%), γυναίκες 51 (35%), υπό συνδυαστική με ανοσοκατασταλτικό θεραπεία 60 (41%), εντατικοποιημένη θεραπεία
50 (34%), anti-TNF 132 (89%), vedolizumab 11 (7.5%), ustekinumab 3 (2%)] για
τους οποίους υπήρχαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συμπεριλήφθηκαν στη
μελέτη. Ενεργοί καπνιστές ήταν 52 (35%) και παλαιοί καπνιστές 35 ασθενείς
(24%). Το ενεργό κάπνισμα είχε σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση αρθραλγιών και δερματικών εξανθημάτων κατά τη διάρκεια λήψης του ΒΠ, τόσο στη
μονοπαραγοντική (Ρ=0.02 και 0.008 αντίστοιχα) όσο και στην πολυπαραγοντική
ανάλυση (Ρ=0.02 και 0.007 αντίστοιχα). Οι συσχετίσεις αυτές ήταν οι ίδιες για τις
δύο νόσους (NC & ΕΚ) εκτός των αρθραλγιών που υπήρχε σημαντική συσχέτιση
μόνον με την NC (Ρ=0.02). Δεν υπήρξαν άλλες συσχετίσεις καπνίσματος με λοιπές ΑΕ (Ρ>0.05).
Συμπεράσματα: Το κάπνισμα αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης
ΑΕ των ΒΠ στους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Η διακοπή καπνίσματος πιθανόν να οδηγεί
στο βέλτιστο όφελος από τη χρήση των βιολογικών στις ΙΦΝΕ.
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ΠΑ27

ΠΑ28

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VEDOLIZUMAB ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΛΗΚΥΘΙΤΙΔΑΣ
Βιάζης Ν, Μπέκα Ε, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ, Βερετάνος Χ, Αλμπάνη Φ, Τρίκολα
Α, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Καραμπέκος Γ, Αρχαύλης Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α,
Γεωργιάδου Ν, Παναγιωτοπούλου Σ, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
Κούρτη Α,1 Παλατσίδη Ε,1 Μητρογιώργου Μ,1 Καναβάκη Ι,1 Πολύμερος Δ,2 Τριανταφύλλου Κ,2 Φεσσάτου Σ1
1
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και
Κέντρο Διαβήτη, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η φλεγμονή της νέο-ληκύθου (ληκυθίτιδα) αποτελεί μια συχνή επιπλοκή στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική πρωκτοκολεκτομή για
ελκώδη κολίτιδα. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της χορήγησης vedolizumab σε ασθενείς με χρόνια ανθεκτική ληκυθίτιδα.
Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων ασθενών που παρακολουθήθηκαν
προοπτικά στο Τμήμα μας και έλαβαν vedolizumab για την αντιμετώπιση χρόνιας ανθεκτικής ληκυθίτιδας. H ληκυθίτιδα διαγνώστηκε με κλινικά, ενδοσκοπικά
και ιστολογικά κριτήρια. Όλοι οι ασθενείς είχαν αποτύχει στην κλασική θεραπεία
της χρόνιας ληκυθίτιδας και έλαβαν vedolizumab στη συνήθη δόση. Η διάγνωση της νόσου του Crohn αποκλείστηκε μετά από προσεκτική επανεκτίμηση του
ιστορικού αλλά και εξέταση του λεπτού εντέρου με εντερόκλυση ή κάψουλα.
Η κλινική ανταπόκριση χαρακτηρίστηκε ως πλήρης εάν δεν υπήρχαν διάρροια,
αίμα στις κενώσεις και κοιλιακό άλγος, ενώ χαρακτηρίστηκε ως μερική εάν
υπήρχε κλινική ανταπόκριση χωρίς όμως να πληρούνται όλες οι παραπάνω
προϋποθέσεις.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 8 ασθενείς (5 άντρες
και 3 γυναίκες), με μέση ηλικία (SD)=39.2 (14.1) έτη. Κανένας από τους ασθενείς
δεν είχε περι-πρωκτικά συρίγγια ή εξω-εντερικές εκδηλώσεις της νόσου. Μετά
από ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 14 μηνών (6–20 μήνες), πλήρης κλινική
ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς, μερική κλινική ανταπόκριση σε 4
ασθενείς, ενώ 2 ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Και οι 2 ασθενείς
που δεν ανταποκρίθηκαν είχαν λάβει προηγουμένως infliximab και πάλι χωρίς
ανταπόκριση.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση vedolizumab φαίνεται να βοηθάει στην αντιμετώπιση της χρόνιας ανθεκτικής ληκυθίτιδας σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν
συρίγγια και εξω-εντερικές εκδηλώσεις.
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Σκοπός: Τα παιδιά με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για χαμηλή οστική πυκνότητα. Η ακριβής αιτία δεν
είναι γνωστή και συχνά αποδίδεται στη χρήση κορτικοειδών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) κατά τη διάγνωση
της ΙΦΝΕ, χωρίς προηγούμενη θεραπεία με κορτικοειδή.
Υλικό-Μέθοδος: Παιδιά με διάγνωση ΙΦΝΕ, χωρίς να έχουν λάβει θεραπεία με
κορτικοειδή, υποβλήθηκαν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας σε οσφυϊκή μοίρα
σπονδυλικής στήλης με τη μέθοδο απορρόφησης διπλής δέσμης και ενέργειας
φωτονίων (DXA). Ταυτόχρονα συλλέχθηκαν δεδομένα ανάπτυξης και οστικού
μεταβολισμού.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 27 ασθενείς (16 αγόρια και 11
κορίτσια). Το 78% (21) είχαν νόσο Crohn και το 22% (6) Ελκώδη Κολίτιδα. Η διάμεση ηλικία στη διάγνωση ήταν τα 14 έτη (εύρος 5–17). Οστεοπενία ορίστηκε
ως z-score ≤–1SD και οστεοπόρωση ως z-score ≤–2SD. Από τους 27 ασθενείς 5
(18,5%) είχαν ΟΠ ≤–1SD και 3 (11%) ≤–2SD. Οι τιμές (± SD) Ca, P, Mg και ALP κυμαίνονταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 81% των παιδιών
είχαν επίπεδα βιταμίνης D ≤20 ng/ml που ορίζεται ως επάρκεια. Σε σύγκριση
μεταξύ των παιδιών με νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα το 50% των παιδιών
με Ελκώδη Κολίτιδα είχαν επηρεασμένες τιμές οστικής πυκνότητας (≤–1SD και
≤–2SD) σε σύγκριση με το 24% των παιδιών με νόσο Crohn, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τιμές των εργαστηριακών παραμέτρων του οστικού μεταβολισμού.
Συμπεράσματα: Μείωση στην τιμή της οστικής πυκνότητας παρατηρείται περίπου στο 1/3 των παιδιών με ΙΦΝΕ τη στιγμή της διάγνωσης και στο δείγμα της
μελέτης παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό στα παιδιά με ελκώδη κολίτιδα σε
σχέση με αυτά με νόσο Crohn. Είναι απαραίτητη η διενέργεια μελετών προκειμένου να ελεγχθεί πιθανός αιτιολογικός μηχανισμός.
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ΠΑ29

ΠΑ30

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Χριστοφόρου Μ, Κοτανίδης Ν, Βαδαρλής Α, Γιοβάνης Ε, Ευταξίας Χ, Παυλής Α,
Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Βασιλείου Κ, Μάρης Θ, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ REMDESIVIR
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
Κουλτσίδας Κ,1 Τζικοπούλου Μ,2 Σταχτέας Π,2 Ποτολίδης Ε,2 Μήτσιου Ε,2 Κουκλουμπέρη Μ,2 Γεωργιάδη Σ,2 Βασιλόπουλος Β,2 Μόσχα Ν,2 Σταματακοπούλου
Μ,2 Μασιάλα Ε,2 Παντελίδου Χ,2 Τσάκου Α,2 Χαχόπουλος Χ,2 Βάγια Α,1 Μάνδρος Χ2
1
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 2Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη των θεραπευτικής στρατηγικής των ασθενών με
ΙΦΝΕ στην εποχή του COVID 19.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι φάκελοι από 125 ασθενών, (62,2%) με
ελκώδη κολίτιδα, 69 (34,3%) με νόσο Crohn και 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα που εξετάσθηκαν η νοσηλεύτηκαν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2021. Από
τους 125 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα [Α:68, Γ: 57 , ΜΗ: 36, φάσμα 17–75] οι
21 έλαβαν αγωγή με Infliximab, 89 ασθενείς 5ΑΣΑ και 11 αζαθειοπρίνη και 5
ΑΣΑ. Τέσσερεις ασθενείς ελάμβαναν adalimumab. Δύο ασθενείς με Infliximab
άλλαξαν σε adalimumab για να αποφύγουν το νοσοκομειακό περιβάλλον και
τους δόθηκε άυλη συνταγογράφηση. Σε 8 ασθενείς υπό Infliximab έγινε αύξηση
μεσοδιαστημάτων έγχυσης σε 10 εβδομάδες (drug hοlidays). Από τους 69 ασθενείς με νόσο Crohn [Α:40, Γ: 29 , ΜΗ: 37, φάσμα 16–76,] οι 60 έλαβαν αγωγή μονοθεραπεία με Infliximab και 5 σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη η μεθοτρεξάτη.
Οι υπόλοιποι 4 ασθενείς ελάμβαναν μόνο αζαθειοπρίνη. Υποδόρια χορήγηση
adalimumab ελάμβαναν 10 ασθενείς με ειλεοκολίτιδα. Δύο ασθενείς άλλαξαν
αγωγή σε adalimumab και συνέχισαν μέσω άυλης συνταγογράφησης. Σε 12
ασθενείς τα μεσοδιαστήματα έγχυσης έγιναν 10 εβδομάδες. Ένας ασθενής σε
ύφεση διέκοψε τον παράγοντα και συνέχισε με αζαθειοπρίνη Δέκα ασθενείς με
νόσο Crohn όλοι σε αγωγή με Infliximab βρέθηκαν θετικοί σε COVID 19. Οκτώ
παρέμειναν κατ’ οίκον χωρίς επιπλοκές και έγινε προσωρινή διακοπή του παράγοντα. Ένας ασθενής με ΕΚ υπό Infliximab νοσηλεύτηκε σε κλινική Covid με
καλή έκβαση. Από τους 7 ασθενείς με απροσδιόριστη κολίτιδα οι 5 ελάμβαναν
5ΑΣΑ και 2 αζαθειοπρίνη και 5ΑΣΑ και συνέχισαν την ίδια αγωγή μέσω άυλης
συνταγογράφησης.
Συμπέρασμα: Η νέα πραγματικότητα στη COVID 19 εποχή οδήγησε σε αλλαγές
στον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών με ΙΦΝΕ με σκοπό την καλύτερη και
πιο ασφαλή αντιμετώπιση εν μέσω της πανδημίας.
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Σκοπός: Η χορήγηση remdesivir ενδείκνυται για ενδοφλέβια χορήγηση σε
ασθενείς με COVID-19 πνευμονία και ανάγκη για συμπληρωματική χορήγηση
οξυγόνου. Η αύξηση των τρανσαμινασών έχει διαπιστωθεί στις κλινικές μελέτες
και προτείνεται η παρακολούθηση τους και η διακοπή χορήγησης του φαρμάκου σε άνοδο μεγαλύτερη από 5 φορές τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές. Σκοπός
της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση δεδομένων της καθημερινής χορήγησης του φαρμάκου και της επίδρασης στην ηπατική βιοχημεία.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι διαδοχικές τιμές των τρανσαμινασών και της
γGT σε 128 ασθενείς (οι 54 γυναίκες) με COVID-19 πνευμονία, στους οποίους
χορηγήθηκε το 5ήμερο σχήμα χορήγησης(200mg την πρώτη ημέρα και από 100
mg τις υπόλοιπες 4). Οι ασθενείς αποκλείονταν αν έπασχαν από γνωστή ηπατοπάθεια. Οι τιμές καταγράφηκαν κατά την είσοδο, τη 2η, την 4η, την 6η, την 8η και
τη 10η ημέρα από την αρχική χορήγηση.
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές της AST δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή, οι
τιμές της ALT αυξήθηκαν κατά 73%, ενώ οι τιμές της γGT αυξήθηκαν κατά 63%
αλλά χαμηλότερα και στις 2 περιπτώσεις από 2 φορές την ανώτερη φυσιολογική τιμή (εικόνα 1). Σε καμία
περίπτωση δεν απαιτήθηκε
διακοπή της χορήγησης του
φαρμάκου.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση του remdesivir αποτελεί
ασφαλή θεραπευτική επιλογή
στην καθημερινή κλινική πράξη αναφορικά με τις εξετάσεις
της ηπατικής βιοχημείας.
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ΠΑ31

ΠΑ32

ΕΚΒΑΣΗ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
ΑΝΤΙ-TNF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1.9.2020 -31.3.2021)
Μιχαλόπουλος Γ,1 Γιουλεμέ Ο,2 Τριάντος Χ,3 Κατσάνος Κ,4 Γατοπούλου Α,5 Καλαϊτζάκης Ε,6 Τζουβαλά Μ,7 Χριστοδούλου Δ,4 Αποστολόπουλος Π,8 Βλαχογιαννάκος Ι9
1Γαστρεντερολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς, 2Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 5Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 6Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 7Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Αθήνα, 8Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα, 9Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Κοκκότης Γ,1 Κίτσου Κ,2 Ξυνογαλάς Ι,3 Μπάμιας Γ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα, 2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αγία Σοφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Ολοένα και περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν ευεργετική επίδραση
των αναστολέων του παράγοντα νέκρωσης όγκου άλφα (TNF-α) σε ασθενείς
που ήδη τους λαμβάνουν στην έκβαση της νόσου COVID-19, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από όλες τις μελέτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση των αντι-TNF παραγόντων, σε ήδη θεραπευόμενους ασθενείς,
στην έκβαση της COVID-19 λοίμωξης μέσω συστηματικής ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυσης των δεδομένων.
Υλικό-Μέθοδοι: Διενεργήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και SCOPUS με λέξεις κλειδιά, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα
άρθρα που αναφέρονταν σε νόσο COVID-19 σε ασθενείς υπό αγωγή με αντι-TNF
έως τον Ιούνιο του 2021. Υπολογίσαμε τα συγκεντρωτικά (pooled) αποτελέσματα με το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 40 μελέτες συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική
ανασκόπηση και 12 στη μετα-ανάλυση. Ασθενείς με νόσο COVID-19 υπό αγωγή με αντι-TNF παράγοντες είχαν μικρότερη πιθανότητα νοσηλείας (8 μελέτες,
2555 ασθενείς, pooled OR=0.53, 95%CI:0.42–0.67, I2=0) και σοβαρής νόσησης,
ορισμένη ως εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή θάνατο (2 μελέτες,
1823 ασθενείς, pooled OR=0.63, 95%CI: 0.41–0.96, I2=0) σταθμισμένα για γνωστούς επιβαρυντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Δεν βρέθηκε διαφορά
στον κίνδυνο νοσηλείας λόγω COVID-19 για ασθενείς υπό αντι-TNF θεραπεία,
μη επιβεβαιωμένους για COVID-19 νόσο (3 μελέτες, 5994958 συμμετέχοντες,
pooled Risk Ratio=0.97, 95%CI: 0.68–1.39, I2=20) σταθμισμένο για ηλικία, φύλο
και συννοσηρότητες.
Συμπεράσματα: Οι αναστολείς του TNF-α έχουν προφυλακτική δράση όσον
αφορά τη νοσηλεία και τη σοβαρή νόσο σε ασθενείς με COVID-19.
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Εισαγωγή: Η λοίμωξη Covid-19 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στη λειτουργία των νοσοκομείων και στην προσέλευση των ασθενών και διενέργεια των ενδοσκοπικών πράξεων. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να καταγραφεί το αποτύπωμα της επίδρασης αυτής στη γαστρεντερολογική κοινότητα στην Ελλάδα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Υλικό-Μέθοδος: Εστάλησαν απλά ερωτηματολόγια στα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ελληνικής
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στην άσκηση της Γαστρεντερολογίας για την περίοδο 1.9.2020 μέχρι 31.3.2021, που η χώρα μας βίωσε το μεγαλύτερο επιδημικό κύμα της νόσου Covid-19. Οι ερωτήσεις ήταν απλές, εστάλησαν μέσω του Google
Forms και αφορούσαν προσωπικά στοιχεία, τη διενέργεια των ενδοσκοπήσεων, την εφαρμογή
μέτρων προστασίας, την υπηρεσία σε πτέρυγες κορωνοϊού, το φόρτο εργασίας και άλλα.
Αποτελέσματα: Λήφθηκαν συνολικά 244 απαντήσεις. Οι απαντήσεις προέρχονται από την Αθήνα
στο 49.4%, από τη Θεσσαλονίκη στο 21.8% και το υπόλοιπο από άλλες πόλεις. Οι απαντήσεις είχαν
ομοιόμορφη ηλικιακή κατανομή, με μέγιστη κατανομή όμως στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 46–55
ετών (35.7%). Το 77.4% των απαντήσεων προέρχονταν από ειδικούς. Ο χώρος εργασίας αφορούσε δημόσιο νοσοκομείο στο 49% και ιδιωτικό ιατρείο ή Κλινική στο 51%. Μέχρι εκείνη τη στιγμή
είχε εμβολιαστεί το 93% των ιατρών. Το 46% είχε κάνει έλεγχο αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό.
Οι λόγοι μη εμβολιασμού ήταν αβεβαιότητα ή απουσία δεδομένων, εγκυμοσύνη, προηγούμενη
νόσηση με παρουσία αντισωμάτων, ή αναμονή άλλου εμβολίου. Η πλειοψηφία των ιατρών εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της Pfizer. Πάνω από το 50% ανέφερε μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων ασθενών τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης σε αντίστοιχα και μεγαλύτερα ποσοστά μειώθηκε
ο αριθμός των γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, ERCP και EUS. Από τους ειδικούς το 16.7%
ασχολήθηκε κάποια στιγμή με το φροντίδα ασθενών Covid-19, ενώ για τους ειδικευόμενους το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50% και μάλιστα συχνά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών
(για το 22%). Το 10.8% των ειδικών και το 43.6% των ειδικευόμενων έκαναν εφημερία σε πτέρυγα
Covid-19. To 22.7% ανέφεραν ότι η κλινική που εργάζονται μετατράπηκε κάποια στιγμή σε πτέρυγα Covid-19. Το 7.5% των ιατρών νόσησαν από Covid-19, ενώ το 49.8% ανέφεραν ότι νόσησε
κάποιο άλλο μέλος του προσωπικού από Covid-19. To 21.1% μπήκε κάποια στιγμή σε καραντίνα.
Το 50% δεν έκανε έλεγχο Covid-19 στους ασθενείς που εξέταζε κλινικά, αλλά η πλειοψηφία έκανε
κάποιου είδους έλεγχο Covid-19 στους ασθενείς πριν από κάποια ενδοσκοπική πράξη. Πάνω από
70% είχε κάποιο ασθενή του που διαγνώστηκε με Covid-19. Πάνω από 80% ανέφερε ότι περιορίστηκε ο ρόλος των γαστρεντερολόγων αυτή την εποχή της πανδημίας. Όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, εκτός από τη χρήση μάσκας, διαπιστώθηκε μερική εφαρμογή των
προστατευτικών μέτρων. Επίσης καταγράφηκε μείωση της κλινικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας των γαστρεντερολόγων και αύξηση των επιπέδων άγχους.
Συμπέρασμα: Η πανδημία Covid-19 είχε σημαντική επίδραση στην άσκηση της ειδικότητας της
γαστρεντερολογίας την περίοδο 1.9.2020-31.3.2021 στη χώρα μας.
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41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑ33
CDI ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ SARS COV2
Παπαντωνίου Ε,1 Τσιολακίδου Γ,2 Παπαδοπούλου Π1
Α΄ Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα, 2Ενδοσκοπικό τμήμα, Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
1

ΠΑ34
ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID-19
Τριανταφυλλίδης Ι, Μαλγαρινός Γ, Γκοβόσδης Β
Νοσοκομείο “Metropolitan General” Χολαργός, Νοσοκομείο “Mediterraneo”, Γλυφάδα, Αθήνα

Σκοπός: Η αύξηση κρουσμάτων CDI κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι ιδιαίτερα πιθανή τόσο εξαιτίας της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών για την καταπολέμηση της COVID-19 όσο και των γαστρεντερικών εκδηλώσεων της νόσου. Σκοπός μας είναι να αναζητήσουμε τα ποσοστά εμφάνισης της CDI σε ασθενείς με
COVID-19 και να μελετήσουμε τα εργαστηριακά ευρήματα και τη θεραπευτική
τους αντιμετώπιση στο επτάμηνο κορύφωσης της νόσου στη Βόρειο Ελλάδα.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 44 ασθενείς, 28 γυναίκες (64%%) και 16 άνδρες (36%%)
με Μ.Ο. ηλικίας τα 73 έτη που νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν. Καβάλας και εμφάνισαν
κλινική και εργαστηριακή εικόνα CDI τους μήνες Δεκέμβριο 2020-Ιουνίο 2021.
Διερευνήθηκαν ως προς την προηγηθείσα λοίμωξη με SARS-COV2 (επιβεβαιωμένο rapid test ή/και PCR), την ύπαρξη Αντιγόνου και Τοξίνης Α ή/και Β στα δείγματα κοπράνων τους (GDH/EIA) και ως προς τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση
με βανκομυκίνη, μετρονιδαζόλη ή/και φινταξομικίνη.
Αποτελέσματα: (1) Από τους 44 ασθενείς οι 29 ήταν σε έδαφος COVID-19 λοίμωξης.
(2) Θετικό Αντιγόνο και Τοξίνη Α είχαν 50% του συνόλου των ασθενών και 41,4%
των COVID-19 ασθενών ενώ θετικό Αντιγόνο και Τοξίνη Α και Β είχαν 50% και 58,6%
αντίστοιχα. (3) 80,8% των ασθενών τέθηκαν σε βανκομυκίνη, 93,6% έλαβαν μετρονιδαζόλη, ενώ σε 17% των COVID-19 ασθενών χρειάστηκε κλιμάκωση αγωγής με
φινταξομυκίνη. (4) 20,1% των ασθενών εμφάνισαν υποτροπή παρά την ολοκλήρωση της αγωγής και (5) 8,5% χρειάστηκαν περισσότερες από 2 νοσηλείες ώστε να
μείνουν ελεύθεροι συμπτωμάτων.
Συμπέρασμα: H λοίμωξη από SARS-COV2 υπήρξε ο κύριος παράγοντας εμφάνισης
CDI στο Γ.Ν. Καβάλας τους τελευταίους 7 μήνες. Τόσο λόγω της λήψης πληθώρας
αντιβιοτικών όσο και της πιθανής επίδρασης του ιού στο
μικροβίωμα του εντέρου οι
ασθενείς χρειάστηκαν επίμονη και επιθετική θεραπεία.
Χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση για ανάδυση περιστατικών με CDI ιδιαίτερα όσο η
πανδημία βρίσκεται ακόμα σε
εξέλιξη.

Εισαγωγικά: Πρόσφατες περιγραφές περιπτώσεων και αναδρομικές μελέτες
κοόρτης συσχετίζουν την εμφάνιση οξείας παγκρεατίτιδος (ΟΠ) με λοίμωξη από
COVID-19. Ο συσχετισμός φαίνεται εύλογος αφού υποδοχείς του SARS-CoV-2
(αιτιολογικού παράγοντος της νόσου COVID-19) εκφράζονται στο πάγκρεας.
Σκοπός: Η περιγραφή δύο περιπτώσεων εμφάνισης ΟΠ σε ασθενείς με νόσο
COVID-19.
Περιγραφή περιπτώσεων: Περίπτωση 1. Γυναίκα ηλικίας 27 ετών, εμφάνισε
τυπική συμπτωματολογία νόσου COVID-19 η οποία επιβεβαιώθηκε με μοριακό
test. Η διαδρομή της νόσου υπήρξε ήπια και διήρκεσε 10 περίπου ημέρες. Η μόλυνση οφειλόταν σε ενδοοικογενειακή διασπορά. Δεν κατέστη αναγκαίο να νοσηλευθεί. Ενώ η νόσος είχε πλήρως αποδράμει και 17 ημέρες μετά τη διάγνωση
εμφάνισε αιφνιδίως οξύ επιγαστρικό άλγος με αντανάκλαση προς την οσφύ. Η
αξονική τομογραφία κοιλίας και οι τιμές αμυλάσης αίματος και ούρων επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Ύφεση της κλινικής συμπτωματολογίας παρατηρήθηκε μετά
εξαήμερη νοσηλεία με συντηρητική αγωγή. Πλήρης έλεγχος για δευτεροπαθή
αιτία οξείας παγκρεατίτιδος απέβη αρνητικός. Περίπτωση 2. Γυναίκα ηλικίας 35
ετών υπεβλήθη σε διαγνωστική ERCP λόγω διαταραχών ηπατικής βιολογίας. Η
εξέταση διήρκεσε 10 λεπτά χωρίς ουδεμία τεχνική δυσκολία, χωρίς επίπονους
τεχνικούς χειρισμούς. Την ίδια ημέρα παρουσίασε σοβαρή συμπτωματολογία
οξείας παγκρεατίτιδος με εμφανείς απεικονιστικά βλάβες του παγκρέατος. Η
ανάρρωση υπήρξε βραδεία με πλήρη τελικώς κλινικοεργαστηριακή αποκατάσταση. Δύο εβδομάδες πριν τη διενέργεια της ERCP είχε νοσήσει από COVD19. Οι δύο αυτές περιπτώσεις οξείας παγκρεατίτιδος συσχετίζονται χρονικά και
υποστηρίζονται εν μέρει παθοφυσιολογικά με τη νόσο COVID-19.
Συμπέρασμα: Φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ λοίμωξης από COVID-19
και οξείας παγκρεατίτιδος, αν και η συσχέτιση αυτή εμπεριέχει αδυναμίες και
συνεπώς χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ePOSTERS)
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41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

eP01

eP02

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ (POEM): ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ
Μανωλάκης Α,1 Sharma A,2 Rodriguez de Santiago E,3 Ikeda H,4 Onimaru M,4 Abad MRA,4
Fujiyoshi Y,4 Tanabe M,4 Toshimori A,4 Fukuda H,5 Sumi K,4 Shimamura Y,4 Inoue H4
1
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 2Lutheran Hospital Of Indiana, Therapeutic
and advanced endoscopy unit, Fort Wayne, Indiana, United States, 3Hospital Universitario
Ramón y Cajal, University of Alcala, Madrid, Spain, Department of Gastroenterology and
Hepatology, Madrid, Spain, 4Digestive Diseases Center, Showa University Koto Toyosu
Hospital, Tokyo, Japan, 5Jichi Medical University Hospital, Shimotsuke, Tochigi, Japan

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ NBI ΩΣ ΜΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ GIM ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΪ. ΠΡΟΩΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κουρκούλης Π,1 Καπιζιώνη Χ,2 Κουτουφάρης Γ,1 Γιαννέλης Π,1 Μέλλος Α,1 Τίγκας Σ,1 Αργυράκης Τ,1 Τοουλιά Μ,1 Καρτσώλη Σ,1 Σκουλούδης Ε,1 Μανωλουδάκη Κ,3 Μιχαλόπουλος Γ,1 Ντούλη Β,1 Βουγαδιώτης Ι,1 Βρακάς Σ,1 Ξουργιάς Β1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Αθήνα, 2IBD Unit,
Addenbrooke΄s Hospital, Cambridge, United Kingdom, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
«Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Αθήνα

Σκοπός: Η ανάδειξη των παραγόντων που οδηγούν σε δυσχερή σύγκλειση (Difficult
Closure-DC) της τομής εισόδου στην υποβλεννογόνια σήραγγα κατά την από του
στόματος ενδοσκοπική μυοτομή (POEM) και των τεχνικών που εφαρμόζονται για την
επιτυχή ολοκλήρωση της.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη περιόδου 2018-2020, Ν=6 ιδρυμάτων από Ν=3
ηπείρους ώστε να αναγνωριστούν POEM όπου απαιτήθηκε επιπρόσθετος χρόνος,
διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία για την επίτευξη σύγκλεισης. Παράλληλα αναζητήθηκαν παράγοντες κινδύνου για DC καθώς και οι τεχνικές Ν=13 ενδοσκόπων για
την επίτευξη της.
Αποτελέσματα: Αναγνωρίστηκαν N=27 περιστατικά με μέση ηλικία(SD): 62(11.4)έτη
(Ν=15 άνδρες). Ο διάμεσος χρόνος (διατεταρτημοριακό εύρος) σε DC ήταν 34 (11)
έναντι 14(3) mins στις συνήθεις περιπτώσεις (P<0.0001). Παράγοντες κινδύνου για DC:
αχαλασία(100% των DC), μακρά διάρκεια νόσου (διάρκεια συμπτωμάτων 18±3.4 έτη),
τομή>2 cm (30%), σιγμοειδής οισοφάγος (26%), ίνωση (22%), προηγηθείσα μυοτομή
(15%), τομή κοντά στη σπονδυλική στήλη (11%) και η παρουσία πολλαπλών τομών εισόδου(7.5%). Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές κατά τη DC ήταν: αποκλειστική χρήση clips
(66.6%), τεχνική clips-endoloop (15%), τεχνική clip-νήματος (3.7%), σχηματισμός τομών
σε κάθε πλευρά για «αγκίστρωση» των clips (3.7%), over-the-scope-clip (OTSC,3.7%),
χρήση twin-grasper (3.7%) ή συσκευής ενδοσκοπικής συρραφής (3.7%). Σε DC μόνο με
clips απαιτήθηκε αυξημένος διάμεσος αριθμός clips:10(2) έναντι 5(1)(P<0.0001). Όταν
η αποκλειστική χρήση clips δεν ήταν αρκετή, τεχνικές με βάση clips (+endoloop/νήμα/
τομές) επελέγησαν σε κέντρα της Ανατολής(22% έναντι 0%,P=0.01) ενώ OTSC, twingrasper και ενδοσκοπική συρραφή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στη Δύση.
Συμπεράσματα: Η προχωρημένη αχαλασία και τυχόν προηγούμενες παρεμβάσεις
δυσχεραίνουν τη σύγκλειση της υποβλεννογόνιας σήραγγας σε POEM, η οποία επιτυγχάνεται με χρήση ποικίλων τεχνικών σε Ανατολή και Δύση. Η εν λόγω ποικιλότητα
πιθανώς αντανακλά διαφορές στην προτίμηση, εμπειρία και διαθεσιμότητα εξοπλισμού ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα και χώρες.
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Σκοπός: Η αξιολόγηση του Narrow Band Imaging (NBI) εκτός εξειδικευμένου περιβάλλοντος ως μέθοδος εκτίμησης της γαστρικής εντερικής μετάπλασης (GIM) σε σύγκριση με τη καθιερωμένη μέθοδο του White Light Imaging (WLI) με βιοψίες κατά Σίδνεϋ.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατατάχθηκαν στη μελέτη ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Δύο διαφορετικοί ενδοσκόποι πραγματοποίησαν γαστροσκόπηση στον ίδιο ασθενή. Αρχικά, διενεργήθηκε γαστροσκόπηση NBI με στοχευμένες
βιοψίες από ύποπτες βλάβες GIM και καταγράφηκε η βαθμολογία Endoscopic Grading
for GIM (EGGIM). Ο δεύτερος ενδοσκόπος στη συνέχεια πραγματοποίησε γαστροσκόπηση με WLI/Sydney. Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν η αναγνώριση GIM με βάση τη
βαθμολογία NBI/EGGIM, τις στοχευμένες NBI βιοψίες ή τις βιοψίες κατά Σίδνεϊ.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συλλέχθηκαν 28 ασθενείς. Η GIM, που αναγνωρίστηκε σε
16/28 (57,1%) ασθενείς συνολικά, ανιχνεύθηκε με NBI/EGGIM στους 15/28 (53,6%), με
στοχευμένες βιοψίες στους 14/28 (50%) και με βιοψίες κατά Σίδνεϊ στους 9/28 (32,1%)
ασθενείς. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων GIM που εντοπίστηκαν με NBI/EGGIM χωρίς στοχευμένες βιοψίες και με βιοψίες του πρωτοκόλλου
Σίδνεϊ (P = 0,0771). GIM ανιχνεύθηκε μόνο από βιοψίες κατά Σίδνεϊ σε έναν ασθενή
αλλά το ίδιο πρωτόκολλο δεν ανίχνευσε GIM σε 7 ασθενείς στους οποίους αυτή ταυτοποιήθηκε μόνο με NBI.
Συμπεράσματα: Το σκορ NBI/EGGIM από μόνο του είναι μια μη κατώτερη μέθοδος
αναγνώρισης της GIM σε σύγκριση με το πρωτόκολλο του Σίδνεϊ. Έτσι, το NBI θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μοναδικό εργαλείο διαλογής για GIM, μειώνοντας τον κίνδυνο της βιοψίας, το κόστος και την εργασία.
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Βούλγαρης Θ, Λεκάκης Β, Ορφανίδου Α, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΗ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Σκουλούδης Ε, Τοουλιά Μ, Μέλλος Α, Τίγκας Σ, Αργυράκης Τ, Καρτσώλη Σ, Κουτούφαρης Γ, Γιαννέλης Π, Κουρκούλης Π, Βρακάς Σ, Ντούλη Β, Μιχαλόπουλος Γ, Βουγαδιώτης Ι,
Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Αθήνα

Εισαγωγή: Η δυσφαγία οφείλεται είτε σε παθήσεις με μείωση εύρους του οισοφαγικού αυλού είτε σε κινητικές διαταραχές αυτού. Σε περίπτωση αρνητικής ενδοσκόπησης και ιστολογικής εξέτασης, η μανομέτρία υψηλής ανάλυσης (ΗRM) αποτελεί την
επόμενη διαγνωστική επιλογή.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ασθενών με δυσφαγία που παραπέμπονται για HRM και ο επιπολασμός των κινητικών διαταραχών οισοφάγου.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 49 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ:24/25, μέσης
ηλικίας 48±16 έτη (min:17-max:83) που προσήλθαν στο εργαστήριο κινητικότητας
ανωτέρου πεπτικού της κλινικής μας και υποβλήθησαν σε HRM εντός ενός έτους
(2020) με ένδειξη δυσφαγία. Η αξιολόγηση των ευρημάτων έγινε με βάση την ταξινόμηση του Σικάγο IV.
Αποτελέσματα: Ο χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν 25±13 μήνες(
min:1-max:96). Συνοδά συμπτώματα κατά συχνότητα ήταν: απώλεια βάρους (14/49,
28.6%), αναγωγές (12/49, 24.5%), θωρακικός πόνος (11/49, 22.4%), οπισθοστερινικός
καύσος (2/49,4.1%). Ενδοσκοπική εικόνα συνηγορητική κινητικής διαταραχής (υπολείμματα τροφών/σίελος στον οισοφάγο/δυσχέρεια στη διέλευση διά του ΚΟΣ) παρατηρήθηκε σε 16/49(37.2%). Σε οισοφαγογράφημα είχαν υποβληθεί 31/49 ασθενείς
με συμβατά ευρήματα κινητικής διαταραχής στους 25/31(80.6%).΄Μείζονες κινητικές
διαταραχές παρατηρήθηκαν σε 37/49 ασθενείς (75.5%): 26(53.1%) αχαλασία, 6(12.3%)
λειτουργική απόφραξή στη ΓΟΣ, 2(4.1%) απερίσταλση, 2(4.1%) σκληρόδερμα και σε
1(2%) διάχυτος οισοφαγικός σπασμός. Οι ασθενείς με παθολογική μανομετρία ανέφεραν συχνότερα αλλά μη στατιστικά σημαντικώς μακροχρόνια συμπτώματα (27 vs. 16
μήνες, p=0,174). Η διάγνωση κινητικής διαταραχής ήταν συχνότερη επί παθολογικού
οισοφαγογραφήματος [24/25(96%) vs. 3/6(50%) επί φυσιολογικού, p=0,016]. Όλοι οι
ασθενείς με ενδοσκοπικά συνηγορητικά στοιχεία (16/16,100%) διεγνώσθησαν με κινητική διαταραχή οισοφάγου. Κανένα κλινικό ή επιδημιολογικό χαρακτηριστικό, δε
συσχετίστηκε με μανομετρική διάγνωση κινητικής διαταραχής. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο τα ακτινοσκοπικά και όχι τα ενδοσκοπικά ευρήματα συσχετίστηκαν
με τη διάγνωση κινητικής διαταραχής οισοφάγου (p=0.003 και p=0.153).
Συμπέρασμα: Σε ασθενείς με δυσφαγία χωρίς παρουσία βλεννογονικής βλάβης, διάγνωση μείζονων κινητικών διαταραχών με ΗRM θα παρατηρηθεί στο 75%, με αχαλασία να διαγιγνώσκεται στους μισούς. Η παρουσία παθολογικού οισοφαγογραφήματος
συσχετίζεται με τη διάγνωση κινητικών διαταραχών του οισοφάγου, ενώ η απουσία
αυτού δεν μπορεί να την αποκλείσει.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν
την έκβαση της νοσηλείας των ασθενών με ηλικία >65 ετών, οι οποίοι προσέρχονται
στο νοσοκομείο με μη κιρσικής αιτιολογίας αιμορραγία ανώτερου πεπτικού έναντι
των ασθενών ηλικίας <65 ετών.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με οξεία αιμορραγία ανώτερου πεπτικού την περίοδο 01/01/2017 έως
30/06/2021. Καταγράφηκαν επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, η λήψη φαρμάκων, εργαστηριακές εξετάσεις εισαγωγής, ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση, η χορήγηση παραγώγων αίματος, η επαναιμορραγία μετά την ενδοσκόπηση, ο χρόνος νοσηλείας και
η θνητότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η βαρύτητα της αιμορραγίας εκτιμήθηκε με τις κλίμακες ΑΙΜS65 και Rockall. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε
ήταν x2, Fisher’s test και t-test.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 159 ασθενείς. Μεγαλύτεροι των 65 ετών ήταν 112 (70.44%) ασθενείς ενώ 47 (29.56%) ασθενείς ήταν ηλικίας
<65 ετών. Η κλίμακα ΑΙΜS65 ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς >65 ετών (p<0.001). Η
ηλικιακή ομάδα >65 ετών λάμβανε σε μεγαλύτερο ποσοστό αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (p<0.001). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη
θνητότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (7.14% vs 0%, p=0.1 NS) όπως επίσης στα
ποσοστά επαναιμορραγίας (6.2% vs 4.2%, p=0.32 NS). Δεν παρατηρήθηκε επίσης διαφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις εισαγωγής, στα ευρήματα κατά την επείγουσα
ενδοσκόπηση, στις μονάδες μετάγγισης και στο χρόνο νοσηλείας.
Συμπεράσματα: H βαρύτητα της αιμορραγίας είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς ηλικίας >65 ετών όπως και η θνητότητα. Παρόλο που τα αντιπηκτικά - αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα αποτελούν παράγοντα κινδύνου αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού
συστήματος, δεν φαίνεται να επηρεάζουν την έκβαση της νοσηλείας στην ηλικιακή
αυτή ομάδα.
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ΕΡΠΗΤΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
Μάθου Ν,1 Νεοφώτιστου Ο,2 Κωνσταντινίδου Μ,3 Γεροδημητρού Β,1 Στασινός Ι,1 Σταύρου Π,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Παπαστεργίου Β,1 Παρασκευά Κ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Μονάδα Ενδοσκοπήσεων, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων», Αθήνα, 2Δερματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων», Αθήνα, 3Διαιτολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων», Αθήνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΠΟΥ ΖΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Τσιμπερίδης Α,1 Φαλιάγκα Ι,1 Λινάρδου Ι,2 Κακαργιάς Φ,1 Κατσούλα Α,1 Παπαγιαννάκης
Π,1 Καλογήρου Μ,2 Γραμματικός Ν,1 Γιουλεμέ Ο1
1
Γαστρεντερολογικό-Ηπατολογικό τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η ερπητοειδής δερματίτιδα (ΕΔ), η δερματική εκδήλωση της κοιλιοκάκης, θεωρείται ως μία καθυστερημένη εκδήλωση υποκλινικής νόσου. Ενώ ο συσχετισμός των
δύο νοσημάτων είναι ιδιαίτερα ισχυρός, οι ασθενείς με κοιλιοκάκη και ΕΔ διαθέτουν
συχνά ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους ασθενείς με κοιλιοκάκη χωρίς ΕΔ. Δεδομένου ότι οι δερματικές εκδηλώσεις είναι συνήθως πιο έκδηλες από τη συμπτωματολογία της εντεροπάθειας, που μπορεί και να απουσιάζει, η διάγνωση αποτελεί συχνά
κλινική πρόκληση. Σκοπός της μελέτης είναι να μελετηθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά
ασθενών με ερπητοειδή δερματίτιδα σε ελληνικό πληθυσμό ασθενών με κοιλιοκάκη.
Μέθοδος: Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοι ασθενών του ειδικού ιατρείου κοιλιοκάκης και
έγινε συλλογή δεδομένων από τους ασθενείς που είχαν ιστολογική ή κλινική διάγνωση
ΕΔ.
Αποτελέσματα: Από τους 173 ασθενείς με κοιλιοκάκη (Α: 45, Γ: 128 ) οι 24 ασθενείς
παρουσίαζαν ΕΔ (13.8%). Η νόσος, σε αντίθεση με την κοιλιοκάκη, είναι συχνότερη
στους άνδρες (Α: 7/45 (15.5%), Γ: 17/128 (13%)). Η μέση ηλικία διάγνωσης της ΕΔ και/ή
της κοιλιοκάκης είναι 48έτη (<30- 4 ασθενείς, (30-40) -16 ασθενείς, >60- 4 ασθενείς),
ενώ η διάμεση διάρκεια των δερματικών συμπτωμάτων πριν τη διάγνωση είναι τα 3
έτη (6μήνες – 20έτη). 71% (17/24) παρουσίαζαν δερματικές βλάβες με κλασική κατανομή (αγκώνες/γόνατα/γλουτοί), ενώ 29% (7/24) είχαν άτυπες εντοπίσεις (κρανίο/
πρόσωπο/κορμός). 25% (6/24) δεν είχαν εντερικά συμπτώματα, ενώ 50% (12/24) παρουσίαζαν κλινική εικόνα συμβατή με κοιλιοκάκη (διάρροιες/μετεωρισμός/αναιμία).
68% (15/22) των βιοψιών δωδεκαδακτύλου είχαν σημαντική ατροφία (Marsch 3b-3c).
Σημαντικός θεραπευτικός έλεγχος της δερματικής νόσου επιτυγχάνεται με δίαιτα
ελεύθερη γλουτένης, ενώ 3 ασθενείς (12.5%) λαμβάνουν επιπρόσθετα δαψόνη.
Συμπεράσματα: Στον ελληνικό πληθυσμό, τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών
με κοιλιοκάκη και ερπητοειδή δερματίτιδα συμφωνούν με τα διεθνή δεδομένα. Σημαντική είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμβατών με ερπητοειδή δερματίτιδα ευρημάτων για την ενεργοποίηση του διαγνωστικού έλεγχου προς την κατεύθυνση της
κοιλιοκάκης.

Σκοπός: Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση
της, σχετιζόμενης με την κοιλιοκάκη, ποιότητας ζωής ατόμων που ζουν στη Βόρεια
Ελλάδα.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμμετείχαν 81 άτομα με κοιλιοκάκη που παρακολουθούνται στο
ειδικό ιατρείο του τμήματός μας, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.
Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν μεταξύ 14 και 80 ετών ενώ η μέση τιμή ήταν 44.09±15.32.
Στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες (74.1%). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 20
ερωτήσεις, οι οποίες συνδέονταν με 4 σχετιζόμενες κλινικά υποκατηγορίες (περιορισμοί, δυσφορία, ανησυχίες για την υγεία, ανεπαρκή θεραπεία). Προστέθηκαν δημογραφικά και στοιχεία που αφορούν στο νόσημα και τη δίαιτα. Η συμπλήρωση έγινε με
τηλεφωνική επικοινωνία.
Αποτελέσματα: Αυστηρή δίαιτα ανέφεραν περισσότεροι από τους μισούς (64.2%). Οι
49 (60.5%) είχαν ελέγξει το αντίσωμα έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (antiTTG-IgA) το τελευταίο εξάμηνο και οι 17 (35%) από αυτούς ήταν θετικοί. Στις ερωτήσεις
που σχετίζονται περισσότερο (r=max) με τις 4 υποκατηγορίες οι ασθενείς απάντησαν:
Στο αν δυσκολεύονται στη κοινωνική ζωή λόγω της κοιλιοκάκης, το 62.9% απάντησε
«καθόλου ή λίγο» (περιορισμοί, r=0.72). Στην ερώτηση αν αισθάνονται «μεγάλο βάρος» από το νόσημά τους, το 58% απάντησε «καθόλου» και το 16% «λίγο» (δυσφορία,
r=0.72). Αν ανησυχούν ότι η κοιλιοκάκη θα προκαλέσει και άλλα προβλήματα στην
υγεία τους, το 27.2% δεν ανησυχεί καθόλου και το 42% από «λίγο ως μέτρια» (ανησυχίες για την υγεία, r=0.80). Τέλος, το 46.9% θεωρεί τη δίαιτα επαρκή θεραπεία, το 37%
«αρκετά» και μόλις το 4.9% ανεπαρκή (ανεπαρκή θεραπεία, r=0.71). r=factor loadings.
Συμπεράσματα: Φαίνεται, ότι η κοιλιοκάκη δεν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα
ζωής στην πλειοψηφία των ασθενών μας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βούλγαρης Θ, Λεκάκης Β, Ορφανίδου Α, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Λαικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή: Η αχαλασία αν και μία σχετικά σπάνια νόσος (επιπολασμός 1/100.000)
αποτελεί την καλύτερα μελετημένη κινητική διαταραχή του οισοφάγου. Δεδομένα για
τα χαρακτηριστικά της νόσου στη χώρα μας είναι περιορισμένα.
Σκοπός: Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των ασθενών με αχαλασία στην Ελλάδα.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 63 διαδοχικοί ασθενείς [Α/Γ:37/26, μέσης ηλικίας 52±18 έτη (min:18-max:86)] που υπεβλήθησαν σε μανομετρία υψηλής ανάλυσης
(HRM) εντός 2 ετών στην κλινική μας(4/19–4/21). Η διάγνωση της αχαλασίας έγινε με
βάση την ταξινόμηση του Σικάγο IV. Καταγράφηκαν βασικά επιδημιολογικά και μανομετρικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Η δυσφαγία στα στερεά αποτελούσε το βασικό σύμπτωμα στην πλειονότητα των ασθενών 57/63 (90.4%). Συνοδά συμπτώματα όπως αυτόματες αναγωγές
ανέφεραν 29/63 (46%), απώλεια ΣΒ 22/63 (22.9%), θωρακικό πόνο 15/63 (25%) ενώ
οπισθοστερινικό καύσος 2/63 (3.2%). Ο μέσος χρόνος διάγνωσης της νόσου από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν 54±12 μήνες (min:1-max:420). Η πλειοψηφία των
ασθενών (52/63, 82.5%) είχαν υποβληθεί σε ακτινολογική μελέτη με βάριο πριν τη μανομετρία και η εξέταση ήταν συμβατή με διάγνωση αχαλασίας στους 47/52 (90.4%).
Έμμεσα ενδοσκοπικά ευρήματα συνηγορητικά αχαλασίας (υπολείμματα τροφών/σίελος στον οισοφάγο/δυσχέρεια στη διέλευση διά του ΚΟΣ, διαθέσιμα στοιχεία σε 54)
παρατηρήθηκαν σε 29/54 (53.7%). Η αχαλασία τύπου ΙΙ αποτελούσε τον συχνότερο
μανομετρικό τύπο αχαλασίας παρατηρούμενη σε 71.4%(45/63), τύπος Ι σε 15 (23.8%)
και τύπος ΙΙΙ σε 3(4.8%) ασθενείς. Οι ασθενείς με αχαλασία τύπου 1 είχαν μακρότερο
χρόνο συμπτώματα αριθμητικά έως τη διάγνωση (76 μήνες vs 47 μήνες επί τύπου 2,
p=0,243) ενώ η συμπτωματολογία δεν διαφέρει μεταξύ των τύπων της αχαλασίας.
Συμπέρασμα: Η αχαλασία τύπου ΙΙ είναι ο πιο κοινός τύπος αχαλασίας στον Ελληνικό
πληθυσμό. Η δυσφαγία αποτελεί το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου, αν και παρουσία συνοδών οισοφαγικών συμπτωμάτων,δεν είναι σπάνια. Συνήθως η διάγνωση
καθυστερεί σημαντικά της έναρξης των συμπτωμάτων. Η θετική προγνωστική αξία
της ακτινολογικής μελέτης με κατάποση βαρίου φτάνει στο 90%, ενώ η αντίστοιχη της
ενδοσκόπησης μόλις στο 53%.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Βούλγαρης Θ, Λεκάκης Β, Ορφανίδου Α, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Λαικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή: Η εμφάνιση δυσφαγίας σε ασθενείς μετά από αντιπαλινδρομική επέμβαση
αποτελεί μείζονα επιπλοκή. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες συνιστάται ο προεγχειρητικός έλεγχος αυτών με μανομετρία υψηλής ανάλυσης (HRM) για αποκλεισμό
μειζόνων κινητικών διαταραχών του οισοφάγου. Για τον καλύτερο χαρακτηρισμό αυτών των διαταραχών έχει προταθεί η πραγματοποίηση δοκιμασιών πρόκλησης όπως
η δοκιμασία πολλαπλών καταπόσεων .
Σκοπός: Να εκτιμήσουμε την επίπτωση των μειζόνων κινητικών διαταραχών σε Έλληνες ασθενείς υποψηφίους για αντιπαλινδρομικό χειρουργείο και τη σημασία της
δοκιμασίας των πολλαπλών καταπόσεων στη διάγνωση
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 34 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ:18/16, μέσης
ηλικίας 47±12 έτη (min:23-max:65) που υπεβλήθησαν σε HRM σε διάστημα 1 έτους
στο εργαστήριο κινητικότητας ανωτέρου πεπτικού της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής με ένδειξη τoν προεγχειρητικό έλεγχο πριν από αντιπαλινδρομικό
χειρουργείο. Η αξιολόγηση των ευρημάτων έγινε με βάση την ταξινόμηση του Σικάγο
IV. Κατεγράφησαν βασικά επιδημιολογικά και μανομετρικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Η πρωταρχική ένδειξη στο σύνολο των ασθενών ήταν επίμονα συμπτώματα παλινδρομικής νόσου. Aνεύρεση διαφραγματοκήλης είτε ενδοσκοπικά είτε
μετά από οισοφαγογράφημα διαπιστώθηκε σε 14/34 (41.1%) ασθενείς. Ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδας ήταν παρούσα σε μόλις 7/34 (20.5%). Δυσφαγία ανέφεραν
μόνο 3/34 (8.8%). Ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν 20
μήνες(min:5- max:48). Σε 14/34 εμφανίστηκε τουλάχιστον μία παθολογική κατάποση
(weak/failed/fragmented/premature/panesophageal pressurization), αλλά συνολικά
διάγνωση μείζονος κινητικής διαταραχής έγινε σε 5/34 (14.7%): 3 (8.8%) λειτουργική
απόφραξη στη ΓΟΣ, 1 (2.9%) απερίσταλση και 1 (2.9%) αναποτελεσματική περίσταλση. Κανείς εκ των τριών ασθενών με δυσφαγία δεν είχε μείζονα κινητική διαταραχή.
Εκ των υπολοίπων 9 με τουλάχιστον μία παθολογική κατάποση αλλά χωρίς διάγνωση
μείζονος κινητικής διαταραχής σε 1 (11.1%) σημειώθηκε μη αύξηση του συνολικού
DCI στη δοκιμασία πολλαπλών καταπόσεων.
Συμπέρασμα: Σε περίπου 20% των ασθενών που θα υποβληθούν σε προεγχειρητική
HRM για αντιπαλινδρομικό χειρουργείο η εξέταση θα αναδείξει ευρήματα που πιθανά
να αλλάξουν την περαιτέρω αντιμετώπιση των ασθενών και έχει σημαντικό ρόλο στον
αλγόριθμο διαχείρισης αυτών των ασθενών.
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H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 24ΩΡΗΣ PHΜΕΤΡΙΑΣ±ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΥ (ΓΟΠΝ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΥΠΙΚΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λεκάκης Β, Βούλγαρης Θ, Ορφανίδου Α, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπαθεοδωρίδης Γ, Καραμανώλης Γ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαικό», Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ
ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ
Σκουλούδης Ε, Τοουλιά Μ, Μέλλος Α, Τίγκας Σ, Αργυράκης Τ, Καρτσώλη Σ, Κουτούφαρης Γ, Γιαννέλης Π, Κουρκούλης Π, Βρακάς Σ, Ντούλη Β, Μιχαλόπουλος Γ, Βουγαδιώτης Ι,
Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: H διαγνωστική ευαισθησία της κλινικής διάγνωσης της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου (ΓΟΠΝ) επί τυπικών συμπτωμάτων όπως o οπισθοστερνικός καύσος και οι όξινες αναγωγές δεν υπερβαίνει το 70%. Η 24ώρη pHμετρία±
εμπέδηση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής διάγνωσης της ΓΟΠΝ. Να εκτιμηθεί η επίπτωση της ΓΟΠΝ σε ελληνικό πληθυσμό με τυπικά συμπτώματα ΓΟΠΝ με τη χρήση phμετρίαςεμπέδησης.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 117 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ:46/53, μέσης
ηλικίας 48±15 έτη (20-82) με τυπικά συμπτώματα ΓΟΠΝ, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε
24ώρη pΗμετρία±εμπέδηση προς αξιολόγηση πιθανής ΓΟΠΝ την πενταετία (6/2016–
6/2021). Κατεγράφησαν βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και συγκεκριμένοι παράμετροι της εξέτασης.
Αποτελέσματα: Οπισθοστερνικό καύσο ανέφεραν 105 (89.7%) ασθενείς και αναγωγές 85
(72.6%,) ενώ 82 ασθενείς (70.1%) ανέφεραν και τα δύο συμπτώματα. Πλήρη ανταπόκριση
των συμπτωμάτων σε ΑΑΠ ανέφεραν 28 (23.9%), μερική 39 (33.3%) και καμία 50 (42.8%)
ασθενείς. Σε 32 ασθενείς (27.4%) η εξέταση έγινε υπό ΑΑΠ. Σε 50/117 (42.7%) δεν ανεδείχθη ΓΟΠΝ, σε 54/117 (46.4%) ανεδείχθη ΓΟΠΝ [42/85(49.4%) εκτός ΑΑΠ και 14/32(43.8%)
υπό ΑΑΠ, p=0.657), ενώ σε 13/117 (11.1%) τέθηκε η διάγνωση του υπερευαίσθητου οισοφάγου. Σε ταυτόχρονη παρουσία καύσου και αναγωγών η διάγνωση ΓΟΠΝ τέθηκε σε
43/82 (52.4%) vs. 13/35 (37.1%) με παρουσίας ενός εκ των δύο τυπικών συμπτωμάτων
(p=0.126). Η προηγούμενη ανταπόκριση σε ΑΑΠ συσχετίστηκε θετικά με τη διάγνωση
ΓΟΠΝ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς ανταπόκριση (44/67, 65.7% vs. 12/50, 24%, αντίστοιχα, p<0.001). Στο σύνολο των ασθενών 36/117 (30.8%) δεν κατέγραψαν συμπτώματα
με συνέπεια να μην μπορούν να υπολογιστούν συμπτωματικοί δείκτες. Η διάμεση τιμή
αναφερόμενων συμπτωμάτων ήταν 11.7 (0-80). Ο αριθμός των όξινων παλινδρομικών
επεισοδίων ήταν 27.5 (0-183) και ο μεγαλύτερος αριθμός παλινδρομικών επεισοδίων συσχετίστηκε θετικά με τη διάγνωση ΓΟΠΝ (49 vs. 25, p<0.001). Στους λοιπούς ασθενείς ο
δείκτης SI ήταν θετικός (>50%) σε 8/81 (9.9%) και ο SAP σε 20/81 (24.7%).
Συμπέρασμα: Η διάγνωση ΓΟΠΝ σε ασθενείς με τυπικά συμπτώματα που υποβάλλονται σε 24ώρη pHμετρία±εμπέδηση τεκμηριώνεται σε περίπου 50%. Η προηγούμενη
ανταπόκριση στους ΑΑΠ και ο μεγάλος αριθμός όξινων παλινδρομικών επεισοδίων
σχετίζονται με τη διάγνωση της ΓΟΠΝ. Αντίθετα, η ταυτόχρονη παρουσία καύσους και
αναγωγών δεν αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης ΓΟΠΝ. Τέλος, 1/3 ασθενείς δεν αναφέρει καθόλου συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης μειώνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια των συμπτωματικών δεικτών.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η κλινικοεργαστηριακή εικόνα και η
έκβαση των ασθενών που προσέρχονται με μη κιρσικής αιτιολογίας αιμορραγία ανώτερου πεπτικού και λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή έναντι των ασθενών που
λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με οξεία αιμορραγία ανώτερου πεπτικού την περίοδο 01/01/2017 έως
30/06/2021. Καταγράφηκαν επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, η λήψη φαρμάκων,
εργαστηριακές εξετάσεις εισαγωγής, ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση, η χορήγηση
αίματος και παραγώγων, η επαναιμορραγία μετά την ενδοσκόπηση, ο χρόνος νοσηλείας και η θνητότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η βαρύτητα της αιμορραγίας
εκτιμήθηκε με τις κλίμακες ΑΙΜS65 και το Rockall. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ήταν x2, Fisher’s test και t-test.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 159 ασθενείς. 44 ασθενείς
(27.6%) λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και 33 ασθενείς (20.7%) αντιπηκτική
αγωγή. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις κλίμακες ΑΙΜS65 και το Rockall ανάμεσα στις
δύο ομάδες. Οι ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτική αγωγή είχαν μεγαλύτερη μέση
ηλικία (79.6±8.5 vs 74.2±12, p=0.02). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις εργαστηριακές εξετάσεις εισαγωγής, στα ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση, στην αποτελεσματικότητα της ενδοσκοπικής αιμόστασης, στα ποσοστά επαναιμορραγίας και στο χρόνο
νοσηλείας. Ως προς την έκβαση, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη θνητότητα (6.06%
vs 6.82%, p=0.43).
Συμπεράσματα: Η βαρύτητα της αιμορραγίας και η θνητότητα δεν διαφέρει ανάμεσα
σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.
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ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΨΟΥΛΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ; ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Λαζαρίδης ΛΔ,1 Στάμου Α,1 Χατζηδάκης Α,1 Ρίζος Ε,1 Καλατζή Ε,1 Κουκουλιώτη Ε,1 Μιλτιάδου Κ,1 Γατόπουλος Π,1 Τζιάτζιος Γ,1 Γκολφάκης Π,2 Λύγκος Δ,2 Μάλλη Χ,1 Πολύμερος Δ,1
Παπανικολάου Ι,1 Τριανταφύλλου Κ1
1
Ηπατογαστρενετρολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα, 2Ηπατογαστρεντερολογική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ
Ταβλαδάκη Θ,1 Σπανάκη Α.Μ,1 Αυγουστάκη Κ,1 Κουλεντάκη Μ,2 Αθανασάκης Η,3 Ηλία Σ1
1
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Κρήτη, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 3Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Η συσχέτιση των ενδείξεων διενέργειας ενδοσκόπησης με ασύρματη βιντεοκάψουλα λεπτού εντέρου (ΑΒΛΕ) με τα ευρήματα της εξέτασης.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη με ενήλικες και παιδιά, που υπεβλήθησαν σε ΑΒΛΕ
μεταξύ των ετών 2017 και 2021. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά δεδομένα
τους, η ένδειξη και τα ευρήματα της εξέτασης, που ταξινομήθηκαν ανάλογα με την πιθανότητα να ερμηνεύουν το λόγο παραπομπής σε χαμηλής (P0), μέσης (P1) και υψηλής
πιθανότητας (P2) για τη σιδηροπενική αναιμία και την αιμορραγία πεπτικού και ως σημαντικά ή μη σημαντικά για τη διαχείριση των ασθενών με τις λοιπές ενδείξεις.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 116 ασθενείς - 95 (81,9%) ενήλικες. Στον πίνακα
παρουσιάζονται τα ευρήματα των εξετάσεων ανάλογα με την ένδειξη για τα οποία
διενεργήθηκαν. Η εμφανής αιμορραγία πεπτικού συσχετίστηκε με τη διαγνωστική (P2)
ενδοσκόπηση με ΑΒΛΕ (OR: 3,083 [1,266–7,508], p = 0,015). Η λανθάνουσα αιμορραγία πεπτικού και η σιδηροπενική αναιμία δεν συσχετίστηκαν με διαγνωστική ΑΒΛΕ.
Επίσης δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της λήψης αντιπηκτικής ή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και διαγνωστικής ΑΒΛΕ. Αναφορικά με την επιβεβαιωμένη ή πιθανολογούμενη νόσο Crohn και τις λοιπές ενδείξεις, τα ευρήματα της εξέτασης συνέβαλαν
σημαντικά στη διαχείριση 16 (88,9%) και 10 (100%) ασθενών αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η παρουσία εμφανούς αιμορραγίας πεπτικού αποτελεί απόλυτη ένδειξη για ενδοσκόπηση με ΑΒΛΕ και η εξέταση αυτή συμβάλλει αποφασιστικά στη
διαχείριση ασθενών με νόσο Crohn.
Ένδειξη, n (%)
Eμφανής αιμορραγία πεπτικού, 35 (30,2)
Λανθάνουσα αιμορραγία πεπτικού, 6 (5,2)
Σιδηροπενική αναιμία, 47 (40,5)

P0, n (%)
11 (31,4)
3 (50)
21 (44,7)

Πιθανή ή τεκμηριωμένη νόσος Crohn, 18 (15,5)
Άλλη ένδειξη, 10 (8,6)
*Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, κοιλιακό άλγος, κοιλιοκάκη, FAP
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P1, n (%)
6 (17,1)
2 (33,3)
13 (27,7)

P2, n (%)
18 (51,5)
1 (16,7)
13 (27,7)

Αμφίβολα ή μη
σημαντικά, n (%)
2 (11,1)
0 (0)

Σημαντικά, n (%)

Εισαγωγή: Η σίτιση στη χρόνια νόσο, αποτελεί μείζον θέμα. Ο γαστρικός ή δωδεκαδακτυλικός καθετήρας, χρειάζεται συχνά αλλαγή, ερεθίζει το ρινικό βλεννογόνο, κι
αυξάνει τον κίνδυνο εισρόφησης. Η διαδερμική ενδοσκοπική μέθοδος τοποθέτησης
γαστροστομίας λύνει το θέμα σίτισης τέτοιων ασθενών.
Σκοπός: Η παρουσίαση των περιστατικών τοποθέτησης γαστροστομίας στο τμήμα
μας.
Υλικό - Μέθοδος: Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε αναδρομικά σε 7 δύναμη μονάδα
εντατικής νοσηλείας παιδιών, στο διάστημα 2001-2021. Μελετήθηκαν τα περιστατικά
στα οποία τοποθετήθηκε ή έγινε αλλαγή γαστροστομίας. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση μικρής διάρκειας με χορήγηση καταστολής, χωρίς
γενική αναισθησία.
Αποτελέσματα: Στη διάρκεια της 20ετίας, 1999 περιστατικά νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ
Παίδων. Δεκαοκτώ ασθενείς έφεραν γαστροστομίες, δεκαέξι από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα μας ενδοσκοπικά. Δέκα ήταν αγόρια και 8 κορίτσια με ηλικία
5–19 ετών. Όλοι οι ασθενείς που χρειάστηκαν γαστροστομία είχαν χρόνιο νόσημα εκ
των οποίων 10 είχαν Ψυχο Κινητική Καθυστέρηση (ΨΚΚ), 3 μεταβολικό νόσημα, 3 εγκεφαλοπάθεια (2 μετά από υποξία μετά από εμβύθιση / τροχαίο) και 2 Νωτιαία Μυϊκή
Ατροφία. Μόνο 6 από αυτά βρίσκονται στη ζωή.
Με εξαίρεση 2 περιστατικών, μιας ασθενούς που χρειάστηκε να αντικατασταθεί ο
γαστρικός καθετήρας λόγω αποικισμού του με Candida, και μίας άλλης στην οποία
διαγνώστηκε γαστρο-δερματο-κολικό συρίγγιο, 2 χρόνια μετά την τοποθέτηση της
γαστροστομίας, δεν καταγράφηκε καμία άλλη επιπλοκή.
Συμπέρασμα: Η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία είναι μια εύκολη, ελάχιστα
επεμβατική μέθοδο σίτισης στη χρόνια νόσο, χωρίς συχνές μείζονες επιπλοκές.

16 (88,9)
10 (100
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ePosters)
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ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Η ΕΜΠΕIΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Νικολάου Π, Μπιτούλη Α, Βελεγράκη Μ, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Φραγκάκη Μ, Καρμίρης
Κ, Βάρδας Ε, Πασπάτης Γ, Θεοδωροπούλου Α
Γαστρεντερολογική κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
ΤΥΠΟΥ Α ( BOTOX ) ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Χατζημανώλης Α,1 Παπαντωνίου Δ2, Μιχαηλίδης Ι,3 Παπαχριστοφή Δ,4 Σιαφίκος Σ,5
Παπαντωνίου Ν5
1
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, 2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Κύπρος, 3Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 4Νοσηλεύτρια, 5Euromedica Δωδεκανήσου

Σκοπός: Η αχαλασία οισοφάγου αποτελεί κινητική διαταραχή που προσβάλει εξίσου τα δύο φύλα με επίπτωση 1.07–2.2 περιπτώσεις ανά 100.000/έτος. Συνήθη συμ
πτώματα αποτελούν η δυσκαταποσία, τα δυσπεπτικά ενοχλήματα και επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού. Με την πρόοδο των ενδοσκοπικών παρεμβάσεων, νέοι μεθόδοι
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή
των περιστατικών αχαλασίας που αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας από το 2000 έως
σήμερα.
Υλικό–Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη καταγραφής από ηλεκτρονική
βάση του τμήματος μας.
Αποτελέσματα: 56 ασθενείς διαγνώστηκαν με αχαλασία οισοφάγου στο τμήμα μας
την τελευταία 20ετία (55.3% άνδρες, μέση ηλικία 65 έτη). Η δυσκατοποσία αποτελούσε
το συχνότερο σύμπτωμα (78.6%), ακολουθούσαν τα δυσπεπτικά ενοχλήματα (8.9%),
επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού (5.3%), αναιμία (1.8% ) και αιμορραγία ανωτέρου
πεπτικού (1.8%). Η τεχνική έγχυσης Botox χρησιμοποιήθηκε στο 12.5% και ο μέσος
όρος συνεδρίων ανά ασθενή ήταν 3.7. Στο 68.3% πραγματοποιήθηκε αεροδιαστολή
με μπαλόνι (Regiflex) με μέσο όρο συνεδριών 1.2 ανά ασθενή. Στο 97.2% χρησιμοποιήθηκε μπαλόνι διαμέτρου 30mm, με χρόνο διαστολής τα 60sec στο 94.4%. Στο
47.2% πραγματοποιήθηκαν 2 αεροδιαστολές στην ίδια συνεδρία. Στο 3.5% πραγματοποιήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς ενδοσκοπική παρέμβαση, ενώ το 3.5%
δεν πραγματοποίησε κάποια παρέμβαση λόγω απουσίας κλινικών συμπτωμάτων. Το
10.7% χρειάστηκε χειρουργική παρέμβαση λόγω μη ανταπόκρισης στην ενδοσκοπική
θεραπεία και το 50% αυτών παρουσίασε κλινικά σημαντική στένωση μετά το χειρουργείο. Μεσοθωρακίτιδα ήταν η μόνη επιπλοκή που καταγράφηκε μετά από αεροδιαστολή και η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με αχαλασία που έλαβαν τουλάχιστον μία συνεδρία αεροδιαστολής φάνηκε να έχουν καλύτερη κλινική ανταπόκριση με ποσοστό επιπλοκών
χαμηλότερο σε σχέση με τη χειρουργική αντιμετώπιση.

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):29

Σκοπός: Σκοπός της προοπτικής μελέτης είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ενδογαστρικής έγχυσης της τοξίνης της αλλαντίασης για τη θεραπεία της
παχυσαρκίας.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2020–
Ιούνιος 2021. Συμπεριλήφθηκαν 39 ασθενείς, 4 άνδρες και 35 γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 32-38, 3 εξ’ αυτών είχαν προηγούμενο βαριατρικό χειρουργείο
(sleeve gastrectomy ) ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν προηγούμενες επεμβάσεις στο στομάχι ή άλλα σοβαρά συμπαρομαρτούντα νοσήματα. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν 300
μονάδες Βοτουλινικής τοξίνης Α. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγχυση 100 μονάδων
στο θόλο του στομάχου για αναστολή της έκκρισης της γκρελίνης (ορμόνη που διεγείρει την πείνα ) ενώ οι υπόλοιπες 200 μονάδες εγχύθηκαν στο σώμα και το πυλωρικό
άντρο. Η βοτουλινική τοξίνη τύπου Α αποκλείει τη περιφερική απελευθέρωση ακετυλοχολίνης στις προσυναπτικές χολινεργικές νευρικές απολήξεις μέσω της αποδόμησης της SNAP-25 μιας πρωτεΐνης απαραίτητης για την επιτυχημένη προσκόλληση και
απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης από τα κυστίδια εντός των νευρικών απολήξεων.
Αποτελέσματα: Στους 39 ασθενείς που μελετήθηκαν πριν την έγχυση βοτουλινικής
τοξίνης το μέσο βάρος κυμαινόταν από 73kg έως 89 kg ενώ μόλις 2 μήνες μετά το
μέσο βάρος υπολογιζόταν στα 63 έως 79 kg. Οι ασθενείς εμφάνισαν άμεση απώλεια
βάρους περίπου 9-10 κιλά. Παράλληλα ο δείκτης μάζας σώματος μειώθηκε κατά μέσο
όρο για περίπου 3 μονάδες. Η μέγιστη απώλεια βάρους σημειώθηκε μεταξύ 45 και 75
ημερών από την έγχυση της τοξίνης. 72% των ασθενών δήλωναν ικανοποιημένοι από
τη μέθοδο, ενώ σε κανέναν από τους 39 ασθενείς δεν σημειώθηκαν επιπλοκές που
προκύπτουν από την ενδοσκοπική διαδικασία.
Συμπεράσματα: Η ενδογαστρική ένεση της αλλαντίνης τύπου Α μπορεί να είναι ευεργετική στην απώλεια βάρους, αναστέλλοντας την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης
και την έκκριση της γκρελίνης. Η ενδοσκοπική διαδικασία είναι απλή χωρίς σοβαρές
παρενέργειες. Είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή και προετοιμασία του ασθενή καθώς
και η διατροφική παρακολούθηση του ασθενούς μετά την επέμβαση.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Αυγουστάκη Α,1 Σταματόπουλος Ε,1 Ορφανουδάκη Ε,2 Αθανασάκης Η,3 Κουτρουμπάκης Ι,1 Κουλεντάκη Μ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη,
2
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη, 3Γενική Χειρουργική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

Σκοπός: Η αδυναμία πρόσληψης τροφής από το στόμα αποτελεί τη συνηθέστερη ένδειξη τοποθέτησης ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG) και ακολουθεί σπανιότερα η
γαστρική αποσυμφόρηση. Παρουσιάζονται τα κλινικά δεδομένα ασθενών που εκτιμήθηκαν από την ομάδα θρέψης της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ για τοποθέτηση PEG το διάστημα 10/2017-6/2021.
Μέθοδος: Έγινε αναδρομική ανάλυση από αρχείο προοπτικής καταγραφής ασθενών
που εκτιμήθηκαν για τοποθέτηση PEG με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Καταγράφηκαν λόγοι αποτυχίας της τοποθέτησης, άμεσες και απώτερες επιπλοκές καθώς και
η έκβαση.
Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκαν309 ασθενείς (139γυναίκες, 6 παιδιά), ηλικίας 9-101ετών
(διάμεση ηλικία 70 έτη). Νευρολογικά νοσήματα είχαν 211/309(68%) (ΑΕΕ 77%),νευροχειρουργικά 19/309(6%), κακοήθειες κεφαλής-τραχήλου29/309(9%). Τα παιδιά (911ετών) παρουσίαζαν νοητική στέρηση ή μεταβολικά νοσήματα. PEG τοποθετήθηκε
επιτυχώς στους 237/309 ασθενείς (77%): 30 ασθενείς με ΑΕΕ ανέκτησαν κατάποση
και 31 απεβίωσαν προ του ραντεβού τοποθέτησης, ενώ δεν επετεύχθη τοποθέτηση
σε 9 ασθενείς (αδυναμία διαφανοσκόπησης, καταρρακτοειδής στόμαχος, υφολική
γαστρεκτομή, έλκη στομάχου). Άμεσες επιπλοκές παρουσίασαν 10/237(4%) (θάνατος 6 ημέρες μετά την τοποθέτηση λόγω σηψαιμίας, πνευμοπεριτόναιο, απόστημα
με ανάγκη διάνοιξης, αιμορραγία με ανάγκη μετάγγισης, αιμάτωμα λόγω αφαίρεσης)
και απώτερες 12/237(5%) (9 περιστοματικές λοιμώξεις και 3 ενταφιασμοί, ένας εκ των
οποίων αντιμετωπίστηκε χειρουργικά). Υπήρξαν μόλις 3/237(1%) σοβαρές επιπλοκές
(θάνατος, σοβαρή αιμορραγία, χειρουργείο για ενταφιασμό). Στη διάρκεια της μελέτης
σε 6 ασθενείς αφαιρέθηκε η γαστροστομία λόγω ανάκτησης κατάποσης.
Συμπεράσματα: Η διενέργεια PEG είναι μια ασφαλής πράξη. Το σύνολο των σοβαρών
επιπλοκών ήταν ιδιαιτέρως χαμηλό (1%). Η πρώιμη τοποθέτηση PEG σε ΑΕΕ δεν φάνηκε να προσφέρει πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των ασθενών δεδομένου ότι στο
1/3 ασθενών είτε αποκαταστάθηκε η κατάποση είτε απεβίωσαν εντός μηνός.
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Κωνσταντινίδου Μ,1 Μάθου Ν,2 Γεροδημητρού Β,2 Φίλου Θ,1 Στασινός Ι,2 Γιαννακόπουλος Α,2 Παπαστεργίου Β,2 Παρασκευά Κ2
1
Διαιτολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»,
Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Μονάδα Ενδοσκοπήσεων, Γενικό Νοσοκομείο Νέας
Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα
Σκοπός: Η Ελεύθερη Γλουτένης Δίαιτα (ΕΓΔ) παρουσιάζει συχνά δυσκολίες στην ορθή εφαρμογή της, με δυσμενείς συνέπειες στον ικανοποιητικό έλεγχο της νόσου. Αξιολογήθηκε ο βαθμός
συμμόρφωσης στην ΕΓΔ και η ποιότητα ζωής ασθενών με πρόσφατη διάγνωση κοιλιοκάκης.
Μέθοδος: Ασθενείς του Εξωτερικού Ιατρείου Κοιλιοκάκης με πρόσφατη διάγνωση (1–3 έτη)
αξιολογήθηκαν με ειδικά ερωτηματολόγια συμμόρφωσης στην ΕΓΔ ( Celiac Dietary Adherence
Test - CDAT) και ποιότητας ζωής με εκτίμηση ψυχολογικών, κλινικών και κοινωνικών παραμέτρων (Celiac Disease Questionnaire - CDQ). Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κατόπιν συνέντευξης από εξειδικευμένη διαιτολόγο του Ιατρείου.
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 21 ασθενείς ( 90% γυναίκες, 10% άνδρες), μέσης ηλικίας 45,5
ετών (21–60 έτη) και μέσης διάρκειας εφαρμογής ΕΓΔ 30 μήνες (12-36 μήνες). 47,6% (10/21)
των ασθενών παρουσίαζε καλή συμμόρφωση (CDAT score <13). Οι ασθενείς με καλή συμμόρφωση συγκριτικά με τους ασθενείς με κακή, δηλώνουν περισσότερο ήρεμοι στην 7βάθμια
κλίμακα του CDQ (5,1 έναντι 3,3) και έχουν φυσιολογική εντερική λειτουργία (1 έναντι 3,8).
Στο σύνολό τους οι ασθενείς δε βρίσκουν κατανόηση από συναδέλφους/φίλους (βαθμολογία
4,25) και δυσκολεύονται στα εκτός σπιτιού γεύματα (βαθμολογία 4,6), με τη μεγαλύτερη δυσκολία να δηλώνουν τα άτομα με καλή συμμόρφωση (κατανόηση: 5/3,2 – γεύματα: 5,4/3,8).
Το κόστος της ΕΓΔ και η καθυστερημένη διάγνωση της νόσου προβληματίζουν σε σημαντικό
βαθμό το σύνολο των ασθενών (βαθμολογία 4,5/5,5 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Οι νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με κοιλιοκάκη παρουσιάζουν δυσκολία στη
συμμόρφωση στην ΕΓΔ. Οι ασθενείς με καλή συμμόρφωση έχουν καλύτερη κλινική και ψυχική υγεία, ενώ δηλώνουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια όσον αφορά στην αντιμετώπισή τους από
τον περίγυρο τους και στο κόστος εφαρμογής της ΕΓΔ.
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ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
Βιάζης Ν, Αλμπάνη Φ, Κουστένης Κ, Μουντάκη Κ, Βερετάνος Χ, Γεωργιάδη Τ, Μπέκα
Ε, Τρίκολα Α, Τσατσά Α, Καραμπέκος Γ, Αρχαύλης Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βιέννα Ε,
Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DANIS STENT ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑΣ. ΠΡΩΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Φραγκάκη Μ, Βελεγράκη Μ, Νικολάου Π, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Πασπάτης Γ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο”, Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχούς τοποθέτησης και άμεσων επιπλοκών
διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG) στο κέντρο μας).
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από
τους ασθενείς που τοποθετήθηκε PEG, από τον Ιανουάριο του 2015, έως και τον Ιούνιο
του 2021. Εφαρμόστηκε η τεχνική έλξης (“pull-through technique”), με χρήση καθετήρα-PEG διαμέτρου 24Fr.
Αποτελέσματα: Συνολικά τοποθετήθηκαν 397 PEGs [άντρες=262 (66,0%), γυναίκες=135 (34,0%), μέση ηλικία 65,4 έτη]. Οι κύριες ενδείξεις για την τοποθέτηση ήταν α)
Νευρολογικές και νευροεκφυλιστικές νόσοι n=218 (54,9%) β) Κακοήθεις νόσοι n=81
(20,4%) γ) Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις n=42 (10,6%) και δ) Παρατεταμένη νοσηλεία
σε μονάδες εντατικής θεραπείας για διάφορους λόγους n=56 (14,1%). Επιτυχώς τοποθετήθηκαν 376 (94,7%) PEGs. Τα αίτια αποτυχίας τοποθέτησης ήταν η αδυναμία
εντόπισης κατάλληλου σημείου τοποθέτησης n=15 (71,4%), ο αποκορεσμός κατά τη
διάρκεια της νάρκωσης n=5 (23,8%), ενώ ένας ασθενής (4,8%) παρουσίασε τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο. Οι άμεσες επιπλοκές (εντός 14 ημερών) από την τοποθέτηση PEG
ήταν: α) Θάνατος: 1 (0.3%) ασθενής κατέληξε εντός δύο ωρών από την τοποθέτηση β)
Μείζονες επιπλοκές: 5 (1.3%) ασθενείς εμφάνισαν πνευμονία εισρόφησης και 4 (1.0%)
ασθενείς εμφάνισαν αιμορραγία (γ) Ελάσσονες επιπλοκές: 6 (1.5%) ασθενείς εμφάνισαν επιλοίμωξη τραύματος, 4 (1.0%) ασθενείς εμφάνισαν διαρροή, 4 (1.0%) ασθενείς
τυχαία αφαίρεση της PEG και 1 (0.3%) ασθενής εμφάνισε απόφραξη.
Συμπέρασμα: Η τοποθέτηση PEG έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας, όταν
πραγματοποιείται σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς και σε κέντρο με αντίστοιχη
ενδοσκοπική εμπειρία.

Ασθενής 75 ετών, με πρόσφατη διάγνωση μη αντιρροπούμενης κίρρωσης (πιθανόν
NASH) και ηπατοκυτταρικού καρκίνου με θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και χρήση
ελαστικών δακτυλίων για την αντιμετώπιση επεισοδίου κιρσορραγίας προσήλθε στο
νοσοκομείο λόγω επεισοδίου αιματέμεσης και μελαινών κενώσεων. Αρχικά, υπεβλήθη σε επείγουσα βάση με την παρουσία αναισθησιολόγου σε γαστροσκόπηση, όπου
διαπιστώθηκε κιρσορραγία. Έγινε προσπάθεια τοποθέτησης ελαστικών δακτυλίων, η
οποία ήταν ανεπιτυχής λόγω παρουσίας ίνωσης και αποφασίστηκε η τοποθέτηση σωλήνα Sengstaken- Blackmore για ένα 24ωρο και επανενδοσκόπηση. Στην επανενδοσκόπηση παρατηρήθηκε συνέχιση της αιμορραγίας από τον κιρσό και αποφασίστηκε
η τοποθέτηση DANIS stent (Εικόνα 1). Μετά την τοποθέτηση παρατηρήθηκε έλεγχος
της κιρσορραγίας με αιμοδυναμική σταθεροποίηση. Ο ασθενής πέθανε την 7η ημέρα
από την τοποθέτηση του DANIS stent από σήψη.
Συμπεράσματα: Το DANIS stent αποτελεί μία εύκολη λύση για την αντιμετώπιση της
μη-ελεγχόμενης με άλλα μέσα κιρσορραγίας.

Εικόνα 1. Το DANIS stent σε ασθενή με κιρσορραγία.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ (EPIDERMOLYSIS BULLOSA)
Παππά Α, Κόφφας Α, Φλώρου Θ, Μανωλάκης Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Βούλγαρης Θ,1 Λαούδη Ε,1 Ταμπάκη Μ,1 Καρατζάς Π,1 Καραμανώλης Γ,1 Βλαχογιαννάκος Ι,1 Παπαξοίνης Κ,2 Καμπέρογλου Δ,1 Παπαθεοδωρίδης Γ1
1
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο
Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ασθενής, γυναίκα, 26 ετών, με ιστορικό συγγενούς πομφολυγώδους επιδερμόλυσης
(epidermolysis bullosa), για την οποία δεν είχε λάβει ποτέ φαρμακευτική αγωγή, προσήλθε στο τμήμα μας, λόγω σταδιακά επιδεινούμενης δυσφαγίας, κυρίως σε στέρεες
τροφές, με πολλαπλά επεισόδια ενσφήνωσης βλωμών, από έτους.
Πραγματοποιήθηκαν διαγνωστικά, αξονικές τομογραφίες τραχήλου-θώρακος, οισοφαγογράφημα και μανομετρία οισοφάγου. Από τις αξονικές τομογραφίες τραχήλουθώρακος και τη μανομετρία οισοφάγου δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα ευρήματα. Ωστόσο από το οισοφαγογράφημα διαπιστώθηκε μειωμένο εύρος αυλού του οισοφάγου με
συνοδό πάχυνση του βλεννογόνου του και ανώμαλο τοίχωμα με ελλείμματα πλήρωσης
και μικρές αιχμηρές προσεκβολές. Κατόπιν διενεργήθηκε γαστροσκόπηση υπό βαθιά
καταστολή, όπου εξαιτίας στένωσης κάτωθεν του ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα
(ΑΟΣ), δεν επιτράπηκε η περαιτέρω δίοδος του γαστροσκοπίου. Ο βλεννογόνος του
οισοφάγου εμφανίστηκε υπεραιμικός, με αυτόματη ευθρυπτότητα και διιδρώσα αυτοπεριοριζόμενη αιμορραγία από φλυκταινώδεις υπεγερμένες βλάβες, οι οποίες δημιουργούνταν και απέπιπταν κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης σε πραγματικό χρόνο,
αμφότερα από την εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα και από την επαφή του γαστροσκοπίου με το βλεννογόνο του οισοφάγου. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε βρογχοσκόπιο
συνδεδεμένο με αντλία έγχυσης νερού, με εξωτερική διάμετρο σωλήνα <6mm που
προσπέλασε τη στένωση μήκους 3,5cm και τοποθετήθηκε υπό ευθεία άμεση όραση οδηγό ατραυματικό σύρμα
εντός του στομάχου. Στον ίδιο χρόνο πραγματοποιήθηκε
αεροδιαστολή με αεροθάλαμο (μπαλόνι) 10 mm ( 3 απόπειρες διάρκειας 1 λεπτού έκαστη) της οισοφαγικής στένωσης με επιτυχή δίοδο του γαστροσκοπίου εντός του
στομάχου και χωρίς άμεσες επιπλοκές. Η ασθενής τέθηκε άμεσα σε υψηλού ιξώδους από του στόματος διάλυμα
βουδεσονίδης 1 mg/10 mL για 1 μήνα με συνοδό αντιμυκητιασική γέλη. Από 5μήνου παραμένει ασυμπτωματική,
συμπληρώνοντας μηνιαίως κλινικό ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγησης των συμπτωμάτων της.
Τέλος, παραμένει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και
μελέτης η βέλτιστη ενδοσκοπική και φαρμακευτική
θεραπευτική διαχείριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ενηλίκων ασθενών με οισοφαγικές υποτροπιάζουσες στενώσεις του τύπου της πομφολυγώδους
επιδερμόλυσης.
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Εισαγωγή-Σκοπός: Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες η ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού με λήψη βιοψιών απ’ τη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου έχει
σημαίνοντα ρόλο στον αλγόριθμό της διερεύνησης της σιδηροπενικής αναιμίας. Το
πηλίκο κόστους αποτελεσματικότητας της στρατηγικής λήψης βιοψιών επί απουσίας
εμφανούς ενδοσκοπικώς αιτίας της αναιμίας δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Σκοπός
της μελέτης μας ήταν η αξιολόγηση του κλινικού οφέλους της λήψης βιοψιών δωδεκαδακτύλου επί σιδηροπενικής αναιμίας.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού στο τμήμα μας εντός πενταετούς περιόδου (1/2015–
12/2019) με ένδειξη σιδηροπενική αναιμία. Εκτιμήθηκαν επιδημιολογικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά δεδομένα
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν συνολικά 350 ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία που
υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού με λήψη δωδεκαδακτυλικών βιοψιών. Η ιστολογική έκθεση ήταν διαθέσιμη σε 311 ασθενείς (Α/Γ: 133/217, μέσης ηλικίας
58[15-97] έτη). Ενδοσκοπικές ανωμαλίες του βλεννογόνου περιεγράφησαν σε 115/350
(32.9%): Ατροφία βολβού (ορατά υποβλεννογόνια αγγεία, μείωση ύψους/εξάλειψης
πτυχών του Kerckring) σε 53(46%), οίδημα βλεννογόνου ή/και υπεραιμία σε 37(32%) και
άλλα/μη ειδικά ευρήματα σε 25(22%)ασθενείς. Οι ασθενείς με ενδοσκοπικές αλλοιώσεις
ήταν μεγαλύτερης ηλικίας(62 vs 56 έτη, p=0.001) και συχνότερα άνδρες (56/115 (48.7%)
vs 89/235 (37.9%), p=0.065). Η ιστολογία ήταν ενδεικτική συγκεκριμένης νοσολογικής
οντότητας σε 46/311(14.8%) ασθενείς: κοιλιοκάκη διαγνώστηκε σε 23(50%), Crohn σε
2(4,4%) και άλλη διάγνωση σε 21/46. Η ιστολογία συνέβαλε σημαντικά στη διάγνωση σε
14/195 (7.2%) ασθενείς χωρίς ενδοσκοπικά ορατή βλάβη και σε 32/118 (27%) ασθενείς
με βλεννογονικές αλλοιώσεις (p<0.001).Κοιλιοκάκη διαγνώστηκε συχνότερα σε ασθενείς μείωση ύψους/εξάλειψης πτυχών του Kerckring (12/48, 25%) παρά επί μη παρουσίας των συγκεκριμένων αλλοιώσεων (9/263,3.4%, p<0.001).
Συμπεράσματα: Οι δωδεκαδακτυλικές βιοψίες προσφέρουν ένα σημαντικό πρόσθετο διαγνωστικό όφελος σε ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία. Η συμβολή της ιστολογίας είναι μεγαλύτερη επί παθολογικών ενδοσκοπικών ευρημάτων αν και δεν μπορεί
να παραγνωριστεί η αξία της επί της απουσίας τους. Με δεδομένο ότι συγκεκριμένα
ευρήματα μπορεί να υποδείξουν συγκεκριμένες διαγνώσεις θα πρέπει να αναζητούνται και να αξιολογούνται.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ Ca ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Η ΚΑΡΔΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
Αθανασιάδου Ε, Κυρίτση Β, Τσαρούχης Κ,, Μπουμπόναρης Α, Νάκος Α, Ταλουμτζής Χ,
Παχιαδάκης Ι
Γαστρεντερολογική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΑΜΥΛΟ
ΕΙΔΩΣΗ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Φουσέκης Φ,1 Μουτζούκης Μ,1 Λαμούρη Χ,1 Μουσαβερέ Ι,1 Ψύχος Ν,1 Θεόπιστος Β,1
Τζαμπούρας Ν,1 Κατσάνος Κ,1 Λάμπρη Ε,2 Χριστοδούλου Δ1
1
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Nοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2
Παθολογοανατομικό τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Nοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η θεραπεία των μετεγχειρητικών στενώσεων της καρδιοοισοφαγικής συμβολής αποτελεί κλινική πρόκληση που συχνά απαιτεί πολλαπλές συνεδρίες ενδοσκοπικών διαστολών. Παρουσιάζουμε τα δεδομένα ασθενών που παραπέμφθηκαν στο
κέντρο μας λόγω μετεγχειρητικών συμπτωματικών στενώσεων, σε έδαφος χειρουργηθείσας νεοπλασίας κατώτερου οισοφάγου ή καρδιοοισοφαγικής συμβολής.
Υλικό-Μέθοδοι: Καταγράφηκαν συνολικά 10 ασθενείς, ηλικίας 39-85 ετών με μέση
ηλικία τα 69.5 έτη. Η αιτιολογία των στενώσεων σε όλους τους ασθενείς ήταν μετεγχειρητική έπειτα από οισοφαγογαστρική ή οισοφαγονηστιδική αναστόμωση σε έδαφος αδενοκαρκινώματος κατώτερου οισοφάγου ή καρδιοοισοφαγικής συμβολής. Το
εύρος στένωσης 6-8mm. Ο τύπος διαστολής με Savary-Gilliard κηρία ή με διαστολείς
μπαλονιών εξαρτήθηκε από την προτίμηση του θεράποντα γαστρεντερολόγου. Επικουρικά σε υποτροπιάζουσες στενώσεις χρησιμοποιήθηκε έγχυση κορτικοστεροειδούς τριαμσινολόνης. Το follow-up των ασθενών ήταν στενό ανά 2-3 εβδομάδες
αρχικά έως την ευχερή διέλευση του ενδοσκοπίου και τη βελτίωση της δυσφαγίας. Οι
διαστολές συνεχίστηκαν επί ενδείξεων (υποτροπή δυσφαγίας-έμετοι).
Αποτελέσματα: Συνολικά όλοι οι ασθενείς σημείωσαν σημαντική συμπτωματική βελτίωση. Και οι δύο μέθοδοι ήταν αποτελεσματικές, με ανάγκη 2-10 διαστολών, με μέσο
όρο 4.6 διαστολές. Δεν υπήρχε καμία σοβαρή επιπλοκή ή θάνατος από τις διαστολές.
Ως επιπλοκή καταγράφηκε ασθενής με μετεγχειρητική αιμορραγία, που αντιμετωπίστηκε με clip, ενώ ένας ασθενής είχε έντονο μετεγχειρητικό άλγος, οπότε και υπήρξε
ανάγκη νοσηλείας. Χωρίς εικόνα μεσοθωρακίτιδας. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε
χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης. Η έγχυση τριαμσινολόνης χρησιμοποιήθηκε
στους μισούς περίπου ασθενείς με πολύ ενθαρρυντικά ενδοσκοπικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Οι διαστολές είναι σχετικά ασφαλείς και κυρίως αποτελεσματικές
μέθοδοι για τις αποφρακτικές στενώσεις της καρδιοοισοφαγικής συμβολής. Ωστόσο,
υπάρχει ανάγκη πολλαπλών διαστολών.

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):31

Σκοπός: Τα εξωμυελικά πλασματοκυττώματα αποτελούν το 2-4% των πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων, ενώ εντοπίζονται στο πεπτικό σύστημα στο 10% των περιπτώσεων.
Περιγραφή περιστατικού: 42 χρονών ασθενής προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά λόγω μελαινών κενώσεων και αιμοδυναμικά ασταθής. Ο ασθενής αρνείται λήψη
ΜΣΑΦ και δε λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή. Από το ατομικό ιστορικό πάσχει από πολλαπλό μυέλωμα για το οποίο λαμβάνει χημειοθεραπεία και είναι υπό ύφεση. Μετά την
αιμοδυναμική σταθεροποίηση, ο ασθενής υποβλήθηκε σε γαστροσκόπηση η οποία
ανέδειξε τη παρουσία αίματος στο στόμαχο και διάχυτες εξελκώσεις, ερυθρότητα,
ευθρυπτότητα και οίδημα του βλεννογόνου σε σχεδόν όλο το τοίχωμα του στομάχου
ως επί πλαστικής λινίτιδας. Πάρθηκαν πολλαπλές βιοψίες από τα σημεία των βλαβών.
Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε διήθηση του γαστρικού βλεννογόνου από πλασματοκύτταρα, ενώ η χρώση με ερυθρό Congo ανέδειξε τη παρουσία εναποθέσεων αμυλοειδούς. Επίσης, η ανοσοιστοχημεία για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ήταν αρνητική.
Ο ασθενής παραπέμφθηκε στην αιματολογική κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Το γαστρικό πλασματοκύττωμα είναι μία σπάνια οντότητα που μπορεί
να συνοδεύεται με γαστρική αμυλοείδωση και η ενδοσκοπική του εικόνα περιλαμβάνει
εξελκώσεις, αιμορραγία και ερυθρότητα του βλεννογόνου και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση κακοήθους διήθησης του γαστρικού βλεννογόνου.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ – ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Μερεκούλιας Γ,1,2 Πολίτη–Γκεμουλέτ Χ,1 Βλαχομήτρος Ι,1 Γιώτη Κ,1 Διαμαντοπούλου Γ,3
Θωμόπουλος Κ3
1
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Ολύμπιοn, Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα
2
Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΥΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κόφφας Α, Παπαευθυμίου Α, Παππά Α, Πατέρας Κ, Φυτσιλής Φ, Κατέρη Χ, Αργυρίου Κ,
Καλτσά Α, Μανωλάκης Α, Καψωριτάκης Α, Ποταμιάνος Σ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Εισαγωγή: Η οισοφαγική δυσφαγία είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα το οποίο μπορεί να
σχετίζεται με σοβαρές παθήσεις όπως η αχαλασία οισοφάγου. Κάποιες από τις συχνές
επιπλοκές της νόσου είναι η πνευμονία από εισρόφηση λόγω δυσχέρειας λήψης τροφής, η αναιμία, η απώλεια βάρους και η μειωμένη ποιότητα ζωής. Η έγκυρη διάγνωση
συχνά διαφεύγει για αρκετά χρόνια.
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός άντρα 62ετών που εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης με διάγνωση αγγειακoύ εγκεφαλικού επεισοδίου,
βλάβη δεξιού ημισφαιρίου. Η λήψη προσεκτικού ιστορικού ανέδειξε χρόνια δυσφαγία
από ετών, με συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού. Η παρά την κλίνη αξιολόγηση κατάποσης έδειξε σοβαρή δυσκολία κατάποσης σε όλες τις υφές. Υπήρχε υποσιτισμός
(δείκτης σύντομης διατροφικής αξιολόγησης-Mini Nutritional Assessment1 19/30) με
ενεργή λοίμωξη αναπνευστικού από εισρόφηση. Ο ασθενής παραπέμφθηκε για ενδοσκοπικό έλεγχο κατάποσης (FEES-fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing).
Τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης κατάποσης έδειξαν σοβαρή δυσφαγία
οφειλόμενη σε πιθανή οισοφαγική δυσφαγία παρά σε στοματοφαρυγγική δυσφαγία:
κλίμακα εκτίμησης διείσδυσης/εισρόφησης 7/7 (Penetration Aspiration Scale)2. Λόγω
αδυναμίας σίτισης έγινε διάβαση οισοφάγου που επιβεβαίωσε την υποψία αχαλασίας,
με προσωρινή τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα από γαστρεντερολόγους. Εν συνεχεία ο ασθενής υποβλήθηκε υπό ακτινοσκοπικό και ενδοσκοπικό έλεγχο σε διαστολή
του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ) με μπαλόνι έως 15-20 PSI.
Συμπεράσματα: Οι αντικειμενικές εξετάσεις κατάποσης, το σωστό ιστορικό και η
διεπιστημονική προσέγγιση έχουν τεράστια σημασία στην αντιμετώπιση οισοφαγικής δυσφαγίας και στην αποφυγή επιπλοκών όπως οι πνευμονίες από εισρόφηση.
Οι θεράποντες είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα έτσι ώστε να παρεμβαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά με στόχο τη λειτουργικότητα σίτισης και
ενυδάτωσης των ασθενών, παραπέμποντας έγκαιρα σε γαστρεντερολόγο, ιδίως επί
συνύπαρξης συννοσηροτήτων όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
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Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με έλκη στομάχου απότοκα λοίμωξης
από κυτταρομεγαλοϊό, ιστορικό λεμφώματος Burkitt και νέας διάγνωσης ανοσοανεπάρκειας υπό διερεύνηση.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής 54 ετών, με ατομικό αναμνηστικό λεμφώματος Burkitt δωδεκαδακτύλου για το οποίο έλαβε χημειοθεραπεία έως και προ
τριετίας, νοσηλεύτηκε στη Γαστρεντερολογική Κλινική του νοσοκομείου λόγω εμμένουσας επιγαστραλγίας και εμέτων, αδυναμίας λήψης τροφής και υγρών, χρόνιου
διαρροϊκού συνδρόμου και συνοδό απώλεια βάρους. Διενεργήθηκαν αξονική τομογραφία κοιλίας χωρίς ανάδειξη μείζονος παθολογίας, και γαστροσκόπηση ανωτέρου
πεπτικού με ανάδειξη ελκών άντρου. Διεγνώσθη επίσης με λοιμώδη κολίτιδα από σαλμονέλλα, οπότε και τέθηκε σε αγωγή με σιπροφλοξασίνη με ταχεία κλινική ανταπόκριση. Κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ανοσοανεπάρκεια (σημαντική μείωση ανοσοσφαιρινών IgA, IgG, IgM), και ανιχνεύτηκαν στον όρο του αντισώματα IgM
έναντι του κυτταρομεγαλοϊού. Η ιστοπαθολογική εκτίμηση των βιοψιών στομάχου
ανέδειξε ενδοπυρηνικά έγκλειστα, εικόνα συμβατή με λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό.
Με βάση το ιστορικό και κλινική εικόνα του ασθενούς τέθηκε σε ενδοφλέβια αγωγή με
Γανσικλοβίρη, με ταχεία κλινική ανταπόκριση. Ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ενώ σε ενδοσκοπικό επανέλεγχο διαπιστώθηκε
πλήρης ενδοσκοπική ύφεση. Έγινε παραπομπή του στον θεράποντα αιματολόγο για
περαιτέρω έλεγχο.
Συμπέρασμα: Η γαστρίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα η οποία απαντάται πρωτίστως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Συχνότερα
εμφανίζεται με κοιλιακό άλγος, ενώ συνοδός ναυτία και έμετοι δεν είναι σπάνια . Η εξέταση εκλογής που επιβεβαιώνει τη διάγνωση είναι η τυπική ιστοπαθολογική εικόνα,
ενώ η Γανσικλοβίρη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, με ικανοποιητική ανταπόκριση.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,
ΑΠΟΤΟΚΩΝ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ
Παππά Α, Κόφφας Α, Παπαευθυμίου Α, Χούγιας Δ, Φλώρου Θ, Καλτσά Α, Ποταμιάνος Σ,
Μανωλάκης Α, Καψωριτάκης Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΑΙΤΙΑ
ΧΡΟΝΙΟΥ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Σωτηρόπουλος Χ, Διαμαντοπούλου Γ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με σύνδρομο απόφραξης γαστρικής
εξόδου συνεπεία εκτεταμένων συμπαγών συλλογών μετά από νεκρωτική-αιμορραγική ισχαιμική παγκρεατίτιδα
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής 74 ετών, με ατομικό αναμνηστικό
πρόσφατης αγγειοχειρουργικής παρέμβασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, νοσηλεύτηκε στη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου λόγω βαριάς νεκρωτικής/αιμορραγικής παγκρεατίτιδας, που χαρακτηρίστηκε ισχαιμική απότοκος της πρόσφατης
αγγειοχειρουργικής παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της αναρρώσεως του και περίπου έναν μήνα μετά την αρχική εισαγωγή του, ο ασθενής εμφάνισε μεταγευματικούς
εμέτους και αίσθημα πρώιμου κορεσμού, με συνοδό δεκατική πυρετική κίνηση, και
ταχεία επιδείνωση ικτέρου [άνοδος ολικής χολερυθρίνης έως τα 27 mg/dl (υπερισχύουσα η άμεσος) εντός 3 ημερών, με συνοδό αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και
της γ-GT)]. Διενεργήθηκε CT κοιλίας με ανάδειξη ασαφοποίησης της κεφαλής του παγκρέατος και εκτεταμένων συμπαγών συλλογών υψηλών πυκνοτήτων περιπαγκρεατικά, ασκούσες πιεστικά φαινόμενα επί του δωδεδακτύλου. Ακολούθως, διενεργήθηκε
γαστροσκόπηση με ανάδειξη ευμεγέθους ‘μορφώματος’ το οποίο εμφανιζόταν εξορμόμενο από το οπίσθιο τοίχωμα του βολβού του δωδεδακτύλου, και τον απόφρασσε
πλήρως. Η εν λόγω βλάβη ήταν εύθρυπτη, με ισχαιμική ενδοσκοπική εικόνα του τοιχώματός της, και προκλητή αυτοπεριοριζόμενη μικροαιμορραγία κατά την απόπειρα
προώθησης του ενδοσκοπίου. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα και την ταχεία επιδείνωση της εικόνας του ασθενούς, παραπέμφθηκε προς χειρουργική αντιμετώπιση.
Συμπέρασμα: Οι περιπτώσεις απόφραξης του πεπτικού σωλήνα ως αποτέλεσμα πιέσεως εκ των έξω του τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου, είτε από παγκρεατική ψευδοκύστη είτε από νεκρωτική συλλογή, περιγράφεται στη βιβλιογραφία. Τα απεικονιστικά
μέσα, σε συνδυασμό με την ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, αποτελούν μέσα υψηλής διαγνωστικής αξίας. Η αντιμετώπιση καθορίζεται από την προσπελασιμότητα της
συλλογής και τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας.
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Σκοπός: Η ολμεσαρτάνη, ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ,
έχει συσχετιστεί με οροαρνητική εντεροπάθεια που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
στη διαφορική διάγνωση ασθενών με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο ανεξήγητης αιτιολογίας.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής, γυναίκα 76 ετών προσήλθε λόγω χρόνιου
διαρροϊκού συνδρόμου από έτους σε έξαρση και σημαντικής απώλειας σωματικού
βάρους. Από το ατομικό αναμνηστικό η ασθενής έπασχε από αρτηριακή υπέρταση
για την οποία ελάμβανε αγωγή με ολμεσαρτάνη. Αρχικά, έγινε αποκλεισμός λοιμωδών παραγόντων και ορολογικός έλεγχος κοιλιοκάκης και στη συνέχεια διενεργήθηκε
ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού. Από τη δωδεκαδακτυλοσκόπηση
(εικόνα 1 και 2) ανεδείχθη οδόντωση βλεννογόνου και από τη λήψη βιοψιών (Εικόνα
3 και 4) ανευρέθηκε πλήρης ατροφία των εντερικών λαχνών με κοκκιοκυτταρική διήθηση του βλεννογόνου. Από την ειλεοκολονοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών ανεδείχθη
λεμφοκυτταρική κολίτιδα. Επί απουσίας εργαστηριακής επιβεβαίωσης κοιλιοκάκης
και κατόπιν διακοπής της ολμεσαρτάνης η συμπτωματολογία υφέθηκε άμεσα χωρίς
υποτροπή του διαρροϊκού συνδρόμου.
Συμπερ άσματα :
Στην
επαγόμενη
από ολμεσαρτάνη
εντεροπάθεια η διακοπή της αγωγής
έχει ως αποτέλεσμα
την άμεση κλινική
ανταπόκριση. Παρότι αποτελεί σπάνιο τύπο εντεροπάθειας θα πρέπει να
την υποψιαζόμαστε
κατά την ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής
του ασθενούς που
λαμβάνει αντιυπερτασική αγωγή.
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Δημοπούλου Κ,1 Δημοπούλου Α,2 Μαχαίρας Ν,3 Πασπαλά Α,3 Δημοπούλου Δ,4 Πανοπούλου Ε,5 Ζαχαράτου Α,5 Παταπής Π,3 Ζάβρας Ν2
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Παιδοχειρουργική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 3Γ΄Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα, 4Γ΄Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 5Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ
ΦΛΕΒΑΣ
Παυλίδου Α, Μάγειρας Ν, Οικονομάκης Α, Πολύζος Α, Κουγιουμτζιάν Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Σκοπός: Το πρωτοπαθές μελάνωμα δωδεκαδακτύλου αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο
και επιθετικό κακόηθες νεόπλασμα. Λόγω της σπανιότητας και των μη ειδικών κλινικών
εκδηλώσεων του, είναι δύσκολο να απεικονιστεί σε πρώιμο στάδιο με αποτέλεσμα την
καθυστερημένη διάγνωση, η οποία βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση, στα
απεικονιστικά και ενδοσκοπικά ευρήματα, καθώς και στα ιστολογικά χαρακτηριστικά.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 73 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό,
προσήλθε λόγω επιγαστραλγίας από 5ημέρου με πολλαπλά επεισόδια εμέτων και
μελαινών κενώσεων. Το οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερή, με σημεία ήπιας αφυδάτωσης. Στην κλινική εξέταση η κοιλία ήταν
ήπια διατεταμένη, επώδυνη στην ψηλάφηση, ιδίως στο επιγάστριο, με φυσιολογικούς
εντερικούς ήχους και χωρίς σημεία απόφραξης. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε
αναιμία (Hb:8.8g/dl), ενώ στην αξονική τομογραφία άνω κοιλίας απεικονίστηκε μία μεγάλη μάζα στην 3η μοίρα του δωδεκαδακτύλου με σημαντική διάταση του στομάχου,
της 1ης και 2ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Η γαστροσκόπηση ανέδειξε τον όγκο
στο δωδεκαδάκτυλο με μερική απόφραξη του αυλού και η ιστολογική εξέταση από
τη βλάβη επιβεβαίωσε τη διάγνωση του μελανώματος. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε
λεπτομερής έλεγχος για πιθανή εύρεση πρωτοπαθούς εστίας, ο οποίος ήταν αρνητικός και το νεόπλασμα θεωρήθηκε ως πρωτοπαθές μελάνωμα του δωδεκαδακτύλου.
Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική εξαίρεση του μορφώματος (Whipple) με καλή
μετεγχειρητική πορεία. Κατά τη διάρκεια 3ετούς παρακολούθησης, η ασθενής παρέμεινε ελεύθερη νόσου.
Συμπεράσματα: Το πρωτοπαθές μελάνωμα του δωδεκαδακτύλου απαιτεί ειδική και
εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία και αν και σπάνιο, οφείλει να περιλαμβάνεται
στη διαφορική διάγνωση ασθενών με αναιμία, αιμορραγία πεπτικού και επιγαστραλγία χωρίς ανάδειξη άλλης πρωτοπαθούς εστίας.
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Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 55 ετών υποβλήθηκε σε γαστροσκόπηση ρουτίνας, στο πλαίσιο ελέγχου προ μεταμόσχευσης νεφρού. Ο ασθενής ήταν ασυμπτωματικός ενώ από το ιστορικό του αναφέρονται χρόνια νεφρική νόσος, πνευμονική
εμβολή και πολλαπλά επεισόδια εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, εξαιτίας των οποίων
είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας (ΦΚΚΦ). Η ενδοσκόπηση
ανέδειξε την ύπαρξη ενός μικρού μεταλλικού αντικειμένου που προέβαλε εντός της
3ης μοίρα του δωδεκαδακτύλου, με συνοδό ήπια φλεγμονή του πέριξ βλεννογόνου.
Λόγω του ιστορικού, το μεταλλικό αντικείμενο θεωρήθηκε πως ήταν μία από τις ακτίνες του ΦΚΚΦ. Η αξονική τομογραφία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τη διάτρηση του
δωδεκαδακτύλου από μία από τις ακτίνες του ΦΚΚΦ. Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε
Αγγειοχειρουργό και υπεβλήθη σε εξαίρεση του ΦΚΚΦ με πολύ καλά αποτελέσματα.
Πρόκειται για μια περίπτωση σπάνιας όψιμης επιπλοκής της τοποθέτησης ΦΚΚΦ. Ο
υποκείμενος μηχανισμός δεν είναι επαρκώς κατανοητός, αλλά το σχήμα και το μέγεθος του φίλτρου και η μακρά διάρκεια τοποθέτησής του φαίνεται να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες. Η συγκεκριμένη επιπλοκή εμφανίζει αυξανόμενο επιπολασμό, όπως
αναφέρεται σε μία ανασκόπηση των επιπλοκών της τοποθέτησης ΦΚΚΦ του 2016.
Συμπέρασμα: Η διάτρηση εντέρου από ΦΚΚΦ μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος, γαστρεντερική αιμορραγία, απόφραξη του πεπτικού ή να είναι τελείως ασυμπτωματική και
για τον λόγο αυτό απαιτείται επαγρύπνηση του ενδοσκόπου σε ασθενείς με ιστορικό ΦΚΚΦ.
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EΝΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΑΙΤΙΟ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ: ΝΟΣΟΣ DARIER
Φουσέκης Φ,1 Λάμπρη Ε,2 Μουτζούκης Μ,1 Θεόπιστος Β,1 Χριστοδούλου Δ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2
Παθολογοανατομικό τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΟ-ΚΟΛΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΑΝ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ

Σκοπός: Η νόσος Darier είναι μια κληρονομούμενη, σπάνια (1:50.000) δερματολογική
πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη προσκόλληση των επιδερμικών κυττάρων (ακανθόλυση) και ανώμαλη κερατινοποίηση, προκαλώντας σκουρόχρωμες δερματικές κηλίδες και ανωμαλίες των νυχιών. Λίγες περιπτώσεις οισοφαγικής προσβολής
της νόσου έχουν περιγραφεί.
Περιγραφή περιστατικού: 57 χρονών ασθενής προσήλθε στο τακτικό γαστρεντερολογικό ιατρείο αναφέροντας προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγίας στις στέρεες τροφές από διμήνου. Δεν ανέφερε απώλεια βάρους. Από το ατομικό ιστορικό ο ασθενής
πάσχει από στεφανιαία νόσο και νόσο Darier για την οποία λαμβάνει τοπικά κορτικοστεροειδή και ρετινοειδή. Λόγω της δυσφαγίας και της ηλικίας του ασθενούς αποφασίστηκε να υποβληθεί ο ασθενής σε γαστροσκόπηση, η οποία ανέδειξε ερυθρότητα
και οίδημα του βλεννογόνου στο εγγύς τμήμα του οισοφάγου, όπου πάρθηκαν και
βιοψίες. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε υπερκερατοποιημένες βλατίδες και ακανθόλυση, ευρήματα συμβατά με νόσο Darier. Ο ασθενής παραπέμφθηκε στο δερματολογικό ιατρείο για περαιτέρω αντιμετώπιση της νόσου.
Συμπεράσματα: Συμμετοχή του οισοφάγου στη νόσο Darier αν και περιγράφεται αρκετά σπάνια, μπορεί ωστόσο να προκαλέσει δυσφαγία, μη ειδικά ενδοσκοπικά ευρήματα
και πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση σε ασθενής με γνωστό ιστορικό
της νόσου, ενώ η λήψη βιοψιών είναι απαραίτητη για τη τεκμηρίωση της νόσου.

Αυγουστάκη Α,1 Σπανάκη ΑΜ,2 Σταματόπουλος Ε,1 Γραμματικάκης Ι,3 Κουτρουμπάκης Ι,1
Ηλία Σ,4 Κουλεντάκη Μ1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2ΜΕΘ Παίδων, Γενικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 3Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, 4ΜΕΘ Παίδων, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
1

Σκοπός: Η τοποθέτηση Διαδερμικής Ενδοσκοπικής Γαστροστομίας (PEG) συνοδεύεται από
χαμηλά ποσοστά σοβαρών επιπλοκών που συνήθως εμφανίζονται άμεσα. Παρουσιάζεται
ασθενής 8ετών στην οποία διεγνώσθη γαστρο-κολο-δερματικό συρίγγιο, δύο έτη μετά την
αρχική τοποθέτηση.
Υλικό-Μέθοδος: Η ασθενής διεκομίσθη στο νοσοκομείο με εμπύρετο έως 38οC, διαρροϊκές
κενώσεις αμέσως μετά τη σίτιση και κοπρανώδες περιεχόμενο στο σωλήνα της γαστροστομίας. Δύο έτη νωρίτερα είχε τοποθετηθεί γαστροστομία Freka 15Fr, χωρίς να αναφέρονται
άμεσες επιπλοκές, δυσλειτουργία της γαστροστομίας, ενώ το παιδί στα δύο έτη ανέκτησε
σωματικό βάρος. Στη γαστροσκόπηση αναγνωρίστηκε έξοδος κοπρανώδους περιεχομένου
εντός του στομάχου από οπή στο σημείο που αναμενόταν το έσω στηρικτικό της στομίας.
Ακολούθησε χορήγηση ακτινοσκιερής ουσίας διαμέσου του PEG. Διαπιστώθηκε παρουσία
σκιαγραφικού, αρχικά στο εγκάρσιο κόλον(Fig1a) και κατόπιν στο στόμαχο (Fig1b) (χωρίς σκιαγράφηση του λεπτού εντέρου) και ετέθη η διάγνωση.
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά. Κόπηκε η γαστροστομία στο επίπεδο του δέρματος. Η οπή του κολοδερματικού συριγγίου επουλώθηκε εντός 8ώρου. Δυο
ημέρες αργότερα το έσω στηρικτικό της γαστροστομίας αφαιρέθηκε με δακτυλική εξέταση
από το πρωκτικό κανάλι, ενώ ακτινοσκοπικός έλεγχος 12 ημέρες μετά επιβεβαίωσε τη σύγκλιση του γαστροκολικού συριγγίου.
Συμπεράσματα: Γαστρο-κολο-δερματικό συρίγγιο περιγράφεται στο 1,3%-2,2%παιδιών που
υποβάλλονται σε τοποθέτηση PEG. Σκελετικές και τοπικές ανατομικές ανωμαλίες, προδιαθέτουν
σε αυτή την επιπλοκή που συμβαίνει λόγω ακούσιας διόδου της στομίας διαμέσου του εγκαρσίου στο στόμαχο στη διάρκεια της τοποθέτησης. Προτείνεται, σε παιδιά με σκελετικές ανωμαλίες
η τοποθέτηση PEG να γίνεται υποβοηθούμενη με ακτινοσκόπηση, με σκοπό να αποκλεισθεί
πιθανή παρεμβολή του εγκαρσίου κόλου μεταξύ του στομάχου και του κοιλιακού τοιχώματος.

Εικόνα 1. (α) Διαπιστώθηκε η παρουσία σκιαγραφικού αρχικά στο εγκάρσιο κόλον. (β) Το
βέλος δείχνει το γαστροκολοδερματικό συρίγγιο. Στην εικόνα φαίνεται η σκιαγράφηση του
εγκαρσίου και η ταυτόχρονη διαγραφή των πτυαχών του στομάχου
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eP31
ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Κουτσουμουράκης Α,1 Σταμούλη Β,2 Σταφυλίδου Μ,1 Πάσχος Π,1 Γκαγκάλης Α,1 Τζατζάγου Γ3
1
Ενδοσκοπικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2Γ΄ Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 3Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού αδενοκαρκινώματος λεπτού εντέρου σε ασθενή 44 ετών
με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν ασθενής 44 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αιτιώμενος ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο. Από την κλινική εξέταση δεν ανευρέθηκαν
αξιόλογα παθολογικά ευρήματα. O εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε άμεση υπερχολερυθριναιμία (T-BIL: 14.6 & D-BIL: 9.68 mg/dL), τρανσαμινασαιμία (AST: 114 & ALT: 238 IU/L) και αυξημένα χολοστατικά ένζυμα (ALP: 653 & γ-GT: 1770 IU/L). Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε εισαγωγή στην Ά Παθολογική για περαιτέρω διερεύνηση. Υπεβλήθη σε ΥΤ ΑΚΚΟ με απεικονιστικά
ευρήματα συμβατά με νεόπλασμα παγκρέατος ή δωδεκαδακτύλου με ηπατικές μεταστάσεις
και συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Υποβλήθηκε ακολούθως σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού,
η οποία ανάδειξε νεόπλαστο ιστό εγγύτερα του φύματος του Vater (το οποίο αναγνωρίζεται
με φυσιολογικό υπερκείμενο βλεννογόνο) με ενδοσκοπικούς χαρακτήρες μιτωτικής νεοεξεργασίας απ’ όπου ελήφθησαν ιστοτεμάχια (εικόνα 1). Η παθολογοανατομική έκθεση ανάδειξε
διηθητικό αδενοκαρκίνωμα λεπτού εντέρου μέτριας και χαμηλής διαφοροποίησης. Ο ασθενής
παραπέμφθηκε στο ογκολογικό συμβούλιο όπου και αποφασίσθηκε η έναρξη συστηματικής
χημειοθεραπείας λόγω της μη χειρουργικής εξαιρεσιμότητας του αδενοκαρκινώματος, αφού
προηγουμένως προηγηθεί ενδοσκοπική τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης.
Συμπεράσματα: Το πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα του δωδεκαδακτύλου αποτελεί μια σπάνια κλινική οντότητα, η οποίο αποτελεί το 0,3–1 % όλων των καρκινικών όγκων του πεπτικού
συστήματος. Η πλειοψηφία των
οποίων εξορμάτε από τη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου.
Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση
συστήνεται ως θεραπεία εκλογής
εφόσον είναι τεχνικά εφικτή είτε
με τμηματική εντερεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.
Αν και απουσιάζουν αξιόπιστα
βιβλιογραφικά δεδομένα που να
τεκμηριώνουν το κλινικό όφελος
του συνδυασμού της επικουρικής
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας εντούτοις θα πρέπει να
περιληφθεί στη θεραπευτική φαρέτρα στους ασθενείς με υψηλό
κίνδυνο υποτροπής.
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eP32
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΙΝΙΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

Κουλτσίδας Κ,1 Xαχόπουλος Χ,2 Γλώσσας Ι,3 Δημοπούλου Γ,3 Καλοδήμος Γ,4 Μάνδρος
Χ,2 Λύτρας Δ,3 Βάγια Α1
1
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 2Β’ Παθολογική Κλινική, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 3Χειρουργική Κλινική, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 4Εργαστήριο Παθολογοανατομίας, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη αιτία καρκίνου στις
γυναίκες.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 86 ετών προσήλθε στο ενδοσκοπικό
τμήμα για διερεύνηση ανορεξίας, απώλειας βάρους και αισθήματος πρώιμου
κορεσμού.
Η ασθενής είχε διαγνωσθεί πρόσφατα με πρωτοπαθή λοβιακό καρκίνο μαστού
με παρουσία οστικών μεταστάσεων και ελεύθερου ασκιτικού υγρού, όπως είχε
προκύψει από τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα . Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του στομάχου ανέδειξε ευρήματα συμφορητικής γαστροπάθειας, περιορισμένης έκπτυξης του τοιχώματος και περιορισμό
του αυλού του περιφερικού τμήματος του στομάχου και ελήφθησαν βιοψίες .
Από την ιστοπαθολογική εξέταση προέκυψε η διάγνωση της διάχυτης διήθησης
από κακόηθες νεόπλασμα με μορφολογικούς αλλά κυρίως ανοσοïστοχημικούς
χαρακτήρες καρκινώματος προερχόμενο από το μαστό (Pankeratin +, ER+, PR
εστιακά +, Μammaglobulin +, LCA+ ).
Συμπέρασμα: Αν και σπάνια η πιθανότητα μεταστατικής νόσου στομάχου από
διηθητικό λοβιακό καρκίνο μαστού θα πρέπει να ελέγχεται η παρουσία της επί
συμπτωματολογίας από το ανώτερο πεπτικό ( όπως ανορεξία, απώλεια βάρους,
πρώιμος κορεσμός) και παθολογικών ενδοσκοπικών ευρημάτων (όπως περιορισμένη έκπτυξη τοιχώματος, περιορισμού αυλού και πάχυνσης γαστρικών
πτυχών στομάχου).
Η ανοσοïστοχημική μελέτη του ιστολογικού παρασκευάσματος αποτελεί το
κλειδί για τη διάγνωση πάντα σε συσχέτιση με το ιστορικό της ασθενούς, τα κλινικό- εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Μ2ΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΉ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ
Χρύσανθος N,1 Αναγνωστοπούλου E,2 Μέλλιος A3
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη, 3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη

ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΟΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Ψαρουδάκης Ι,1 Χρύσανθος Ν,2 Παπαθανασίου Γ,1 Ντότσικας Κ,3 Ροβίθη Μ,4 Λιοδάκης
Γ,5 Κονταξάκης Ι,1 Λεοντάκη Μ,1 Καραταράκης Κ,1 Χαλκιαδάκη Α1
1
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, 2Γαστρεντερολογικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, 3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, 4Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου,
Κρήτη, 5Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

Εισαγωγή: Η ελικοβακτηριδιακή και η αυτοάνοση γαστρίτιδα αποτελούν τις συνηθέστερες μορφές στην καθημερινή κλινική πράξη. Η γαστρική μεταπλασία μπορεί να
συνυπάρχει και θα πρέπει να εκτιμάται έτσι ώστε να καθοριστούν ομάδες ασθενών με
αυξημένο κίνδυνο δυσπλασίας. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ατελής μορφή συνδέεται
ισχυρότερα με δυσπλαστικές αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στομάχου.
Σκοπός: Η επίπτωση γαστρικής μεταπλασίας σε ασθενείς με αυτοάνοση γαστρίτιδα Α
συγκριτικά με ασθενείς με ελικοβακτηριδιακή χρόνια γαστρίτιδα.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη καταγραφής που περιλαμβάνει δυο
ομάδες ασθενών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 66 ασθενείς με hp γαστρίτιδα [34 (51.5%)
άνδρες και 32 (48.5%) γυναίκες]. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 38 ασθενείς με αυτοάνοση γαστρίτιδα Α [14 (36.8%) άνδρες και 24 (73.2%) γυναίκες]. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση με λήψη βιοψιών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με SPSS 21.0.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με αυτοάνοση γαστρίτιδα Α εμφανίζουν σημαντικά συχνότερα γαστρική μεταπλασία σε σχέση με εκείνους που έχουν ελικοβακτηριδιακή γαστρίτιδα [19/38 (50%) vs 19/66 (28.8%, p:0.03]. Ωστόσο και οι δυο ομάδες εμφανίζουν
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μεταπλασίας [RR: 2.474 95%CI (L:1079-H:5671)]. Οι ασθενείς
με αυτοάνοση γαστρίτιδα Α εμφανίζουν πιο συχνά ατελής μεταπλασία σε σχέση με
τους ασθενείς με hp γαστρίτιδα [4/38 (10.5% vs 1/66 (1.5%), p<0.4].
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με αυτοάνοση γαστρίτιδα Α πρέπει να παρακολουθούνται σε συντομότερα διαστήματα σε σχέση με εκείνους με hp γαστρίτιδα διότι κινδυνεύουν να εμφανίσουν πιο συχνά ατελή γαστρική μεταπλασία. Η ιστολογική διάγνωση
πρέπει να εντοπίζει τη θέση της μεταπλασίας και τον τύπο της. Οι ασθενείς με hp λοίμωξη θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία εκρίζωσης.
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Εισαγωγή: Τα νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου αφορούν το 1–3% όλων των γαστρεντερικών νεοπλασμάτων. Τα αδενοκαρκινώματα του δωδεκαδακτύλου είναι τα συχνότερα και αφορούν το 15-25% από τα καρκινώματα του λεπτού εντέρου. Είναι σποραδικά
νεοπλάσματα. Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει αιματηρές κενώσεις, κοιλιακό άλγος,
αδυναμία και σε προχωρημένη νόσο απόφραξη η αιμορραγία. Η πρώιμη διάγνωση τους
είναι δύσκολη. Οι σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης και ενδοσκόπησης (CT, MRI, Γαστροσκόπηση, ενδοσκοπική κάψουλα, εντεροσκόπηση) συμβάλουν σημαντικά στον εντοπισμό τους. Η χειρουργική εξαίρεση είναι η μέθοδος εκλογής για την εντοπισμένη νόσο.
Η μεταστατική νόσος χρήζει χημειοθεραπείας. Η πρόγνωση της νόσου μετά τη ριζική
χειρουργική εκτομή εξαρτάται από τη διήθηση των λεμφαδένων
Περιγραφή περιπτώσεως: Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς 62 ετών ο οποίος
προσήλθε στα ΤΕΠ με καφεοειδείς εμέτους, επιγαστραλγία και ανορεξία από εβδομάδος
. Η επείγουσα γαστροσκόπηση ανέδειξε σημαντική διάταση του στομάχου και εικόνα
πάρεσης, εικόνα που αναδείχτηκε και στο υπερηχογράφημα κοιλίας. Η αξονική τομογραφία ανέδειξε σημαντική πάχυνση του λεπτού εντέρου πλησίον του συνδέσμου Treitz
και μια μικρή ηπατική αλλοίωση (εικόνα). Επιχειρήθηκε νέα γαστροσκόπηση με κολονοσκόπιο η οποία ανέδειξε τη στενωτική εξελκωμένη και αιμορραγική
βλάβη από όπου ελήφθησαν βιοψίες (εικόνα). Λόγω της σοβαρής
στένωσης που προκαλούσε η
βλάβη απεφασίσθη η χειρουργική
εκτομή της. Οι βιοψίες ανέδειξαν
εικόνα αδενοκαρκινώματος με
διήθηση επιχώριων λεμφαδένων.
Συμπεράσματα: Λόγω της σπανιότητας τους τα αδενοκαρκινώματα
του λεπτού εντέρου αντιμετωπίζονται όπως εκείνα του παχέος
εντέρου. Η έγκαιρη διάγνωση σε
πρώιμα στάδια προσφέρει καλύτερη πρόγνωση.
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αρβανίτης K, Βιάζης N, Αλμπάνη Φ, Βερετάνος Χ, Γεωργιάδη Τ, Κουστένης Κ, Μουντάκη
Α, Μπέκα Ε, Τρίκολα Α, Τσατσά Α, Καραμπέκος Γ, Αρχαύλης Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α,
Βιέννα Ε, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (SCREENING) ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Παντέρης Β,1 Βασιλάκης Ν,1 Καραντάνος Π,1 Βγενοπούλου Σ,2 Δαλαΐνας Η,1,2 Κουρούμαλης Η3
1
Γαστρεντερολογικό εργαστήριο-«Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής,
Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό εργαστήριο-«Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέμιγκ», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα, 3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη

Σκοπός: Καταγραφή των ευρημάτων στους κιρρωτικούς ασθενείς με αιμορραγία
ανωτέρου πεπτικού που υποβλήθηκαν σε επείγουσα γαστροσκόπηση και νοσηλεύθηκαν στο Τμήμα μας τα τελευταία 2 έτη.
Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους
τους κιρρωτικούς ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επείγουσα ενδοσκόπηση ανωτέρου
πεπτικού στο Τμήμα μας, από 06/2019 έως 07/2021. Η ενδοσκόπηση πραγματοποιήθηκε, εντός 24 ωρών από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια της
καταγράφηκαν τα ευρήματα και η αιτία της αιμορραγίας.
Αποτελέσματα: Συνολικά τα τελευταία 2 έτη υποβλήθηκαν σε επείγουσα ενδοσκόπηση 54 κιρρωτικοί ασθενείς με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (38 άνδρες και 16 γυναίκες, με μέση ηλικία ± SD: 64 ±16 έτη). Από τους ασθενείς αυτούς οι 19 (35.1%) προσήλθαν με αιματέμεση, οι 12 (22.2%) με μέλαινες κενώσεις, οι 17 (31.4%) με αιματέμεση
και μέλαινες κενώσεις, 5 (9.2%) με βυσσινόχρωες κενώσεις και αποβολή αίματος από
ορθό και μόνο 1 (1.8%) ασθενής με αναιμία. Η αιτιολογία της κίρρωσης ήταν αλκοόλ
σε 19 (35,1%) ασθενείς, HCV σε 13 (24,1%), NASH σε 6 (11%), HBV σε 3 (5,5%) και άλλη
αιτία σε 13 (24,1%) ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, κιρσορραγία διαπιστώθηκε σε 40 ασθενείς (74,1%), οπότε και έγινε περίδεση των κιρσών του οισοφάγου,
πυλαία γαστροπάθεια σε 3 (5,5%), πεπτικό έλκος σε 7 (13%), αγγειοδυσπλασίες στομάχου, στις οποίες έγινε καυτηριασμός με APC σε 2 (3,7%) και πεπτική οισοφαγίτιδα σε
1 (1,8%). Επίσης, 23 από τους ασθενείς, (42,6%).είχε εμφανίσει επεισόδιο αιμορραγίας
στο παρελθόν
Συμπέρασμα: Η μεγάλη πλειοψηφία (74%) των κιρρωτικών ασθενών που εμφανίζει
αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού οφείλεται σε κιρσούς του οισοφάγου, όμως ένα μικρότερο ποσοστό (26%) εμφανίζει πυλαία γαστροπάθεια ή πεπτικό έλκος-πεπτική
οισοφαγίτιδα ή αγγειοδυσπλασίες στο στόμαχο.
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Σκοπός: Η φυσική ιστορία των προχωρημένων αδενωμάτων (Advanced adenoma,
AA) προβλέπει τη μετατροπή τους κατά 91% σε καρκίνο με ετήσιο ρυθμό 2.5–5.5%,
ώστε να θεωρείται σχεδόν βέβαιη η εξαλλαγή τους εντός της επομένης 20 ετίας. Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στην ανάλυση των ΑΑ σε ένα ικανό δείγμα ασυμπτωματικών
ατόμων μετρίου κινδύνου που υποβλήθηκαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου
του παχέος εντέρου και την ανάδειξη των επιπτώσεων σε επίπεδο σχεδιασμού ενός
εθνικού προγράμματος screening.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν προοπτικά 716 ασθενείς (30–87 ετών) που προσήλθαν για προσυμπτωματικό έλεγχο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Ως προχωρημένα
αδενώματα θεωρήθηκαν εκείνα με μέγεθος ≥10 mm ή με υψηλόβαθμη δυσπλασία.
Οι ασθενείς κατατάχθηκαν με βάση το μέγιστο μέγεθος πολύποδα σε περίπτωση που
έφεραν περισσότερους από έναν. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε ανά ασθενή. Υπολογίστηκε το NNS (number needed to screen) για την ανεύρεση ενός ΑΑ.
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες με AA ήταν 69 (9.6%) με μέση ηλικία τα 66.4 έτη. Το
μέσο μέγεθος των ΑΑ ήταν 15 mm. Το 66.7% αυτών ανευρέθησαν σε άνδρες. Τα άτομα με ΑΑ είχαν περισσότερους πολύποδες (3 vs 2, p=0.049) και αδενώματα (2 vs 1.5,
p=0.006) σε σχέση με εκείνους που έφεραν μόνο αδενώματα. Το 45% των ΑΑ ανευρέθησαν στο δεξιό κόλο με τους άντρες να υπερτερούν σε αυτή τη θέση σε σχέση με τις
γυναίκες (56.5% vs 21.7%, p=0.01) ενώ σε σημαντικό ποσοστό (27.5% των ΑΑ) ανευρέθησαν σε άτομα με μικρό μέγιστο μέγεθος πολυπόδων τα 6–9 mm. Η πλειοψηφία των
ΑΑ (55%) εντοπίστηκαν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα των 50–69 ετών. Το NNS ήταν
12 στην προαναφερθείσα ηλικιακή ομάδα ενώ ήταν σχεδόν διπλάσιο NNS=22 στη νεαρότερη (30–49 ετών) και ίσο με NNS=7 στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (70–87 ετών).
Συμπέρασμα: Αυξημένα ποσοστά ανεύρεσης προχωρημένων αδενωμάτων στο συνολικό δείγμα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους άνδρες, στην ενδιάμεση ηλικία
με ικανοποιητικό προσδόκιμο επιβίωσης σε συνδυασμό με τη συχνή δεξιά εντόπιση
των βλαβών και τη μη αμελητέα παρουσία των ΑΑ σε μικρούς πολύποδες. Τα γεγονότα
αυτά καθιστούν την κολονοσκόπηση τη μέθοδο εκλογής για τον εντοπισμό και την
αφαίρεσή τους, τη σχολαστική εξαίρεση μικρότερων πολυπόδων επιβεβλημένη και
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας βασισμένη σε ένα δυνητικά αποδεκτό όφελος
(NNS=12) σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):34

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ePosters)

35

eP37

eP38

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (ΔΕΓ) ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ:
ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γεωργοπούλου Α, Μπαθρέλλου Ε, Πέτσης Κ, Κοντογιάννη Μ
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΟΤΑΓΩΝ ΛΕΜΦΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Th1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΟΓΚΟ
Δημοπούλου Κ,1 Αργυρόπουλος Θ,2 Ξυλαρδιστός Π,3 Κεφαλά Μ,4 Γουλουμή Α.Ρ,5 Σπάθης Α,5 Πουλιάκης Α,5 Ζαχαράτου Α,5 Μαχαίρας Ν,3 Παναγιωτίδης Ι,5 Φούκας Π5
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο - Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα, 3Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»,
Αθήνα, 4Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Institut for Klinisk
Medicin, Københavns Universitet, Denmark, 5Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Σκοπός: Η αξιολόγηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με κοιλιοκάκη
στην Ελλάδα στην προσπάθεια προσκόλλησής τους στη Δίαιτα Ελεύθερη από Γλουτένη (ΔΕΓ).
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν άτομα ηλικίας 18–65 ετών, διαγνωσμένα με κοιλιοκάκη μέσω βιοψίας, που ακολουθούσαν τη ΔΕΓ για τουλάχιστον ένα
έτος. Διεξήχθηκαν ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups), διάρκειας 1 ώρας.
Η συζήτηση ηχογραφήθηκε, απομαγνητοφωνήθηκε και οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν.
Αποτελέσματα: Συνολικά διεξήχθηκαν 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης με 13 ασθενείς (9 γυναίκες, 43±7 έτη). Οι απαντήσεις των εθελοντών/ντριών αφορούσαν κυρίως
τον τόπο κατοικίας, την υποστήριξη από το οικείο περιβάλλον, το φαγητό εκτός σπιτιού, την εργασία, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την υποστήριξη από συλλόγους
κοιλιοκάκης, αλλά και από επαγγελματίες υγείας, και τη χρηματική αποζημίωση. Αυτές
κατηγοριοποιήθηκαν σε 7 κατηγορίες, σε κάθε μία από τις οποίες εντάχθηκαν οι εκάστοτε παράγοντες που αναδείχθηκαν ότι επηρεάζουν την προσκόλληση των ασθενών
του δείγματος στη ΔΕΓ (πίνακας).
Συμπέρασμα: Ως σημαντικότερα εμπόδια αναδείχθηκαν το φαγητό εκτός σπιτιού, η
εργασία και η ελλιπής υποστήριξη από τους επαγγελματίες υγείας, τα οποία έρχονται
σε συμφωνία με την
υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ ενδιαφέροντα
ευρήματα αφορούσαν
την ελλιπή υποστήριξη
από τους συλλόγους
κοιλιοκάκης, την απουσία επαφής με διαιτολόγους και τη γραφειοκρατία για τη χορήγηση
της χρηματικής αποζημίωσης.
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Σκοπός: Η αλληλεπίδραση των νεοπλασματικών κυττάρων με το ανοσιακό μικροπεριβάλλον είναι πολύπλοκη και εν πολλοίς άγνωστη. Σκοπός της μελέτης είναι η
διερεύνηση της συμβολής των τριτοταγών λεμφικών δομών (TLS) στο ανοσιακό μικροπεριβάλλον των αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου, καθώς και της ενδεχόμενης
προστατευτικής ανοσιακής απάντησης που επάγουν μέσω των βοηθητικών CD4+ Τ
λεμφοκύτταρων.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 116 ασθενείς (69 άνδρες/45 γυναίκες), ηλικίας 27-88 ετών με διάγνωση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου σταδίου
Ι-ΙV, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή της νόσου από τον Ιανουάριο 2004
έως τον Μάιο 2008. Ανακτήθηκε διαγνωστικό αρχειακό υλικό (ιστολογικά πλακίδια,
κύβοι παραφίνης) και επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές περιοχές διαμέτρου 2 χιλ. από
το κέντρο και την περιφέρεια του όγκου για την κατασκευή ιστικών μικροσυστοιχιών.
Διενεργήθηκαν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για την ανίχνευση κυττάρων με Th1 (T-bet)
και Th2 (Gata-3) λειτουργικό προσανατολισμό.
Αποτελέσματα: Η παρουσία άφθονων TLS στον όγκο σχετίζεται θετικά με την πρόγνωση, καθώς και στατιστικά σημαντικά με τη διήθηση του όγκου από αυξημένο αριθμό Τ-bet+ T λεμφοκυττάρων (Th1) σε σύγκριση με τις περιπτώσεις απουσίας TLS. Αντιθέτως, η παρουσία άφθονων TLS σχετίζεται με μειωμένο αριθμό διηθούντων τον όγκο
Gata-3+ Τ λεμφοκυττάρων (Th2). Επιπλέον, η παρουσία αυξημένου αριθμού Τ-bet+ Τ
λεμφοκυττάρων στο κέντρο και στην περιφέρεια του όγκου σχετίζονται στατιστικά
σημαντικά με ευνοϊκότερη πρόγνωση.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, η παρουσία TLS
φαίνεται να επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Τ κυτταρικής ανοσίας στο καρκινικό μικροπεριβάλλον, μέσω της ενίσχυσης του Th1 και της ταυτόχρονης μείωσης
του Th2 λειτουργικού προσανατολισμού, στοιχεία τα οποία σχετίζονται με βελτιωμένη
αντινεοπλασματική δραστηριότητα και καλύτερη πρόγνωση.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
Βεζάκης Ι,1 Καραμανώλης Γ,2 Παπανικολάου Ι,2 Πολυδώρου Α,2 Κουτσούρης ΔΔ1
1
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2Β΄ Χειρουργική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ENDOCUFF VISION TM ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ EMR (ENDOSCOPIC
MUCOSAL RESECTION) ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Νικολάου Π, Φραγκάκη Μ, Μπιτούλη Α, Βελεγράκη Μ, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Βάρδας Ε, Πασπάτης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

Οι αγγειοδυσπλασίες του λεπτού εντέρου (ΑΛΕ) προδιαθέτουν σε αιμορραγία και η
διάγνωση τους με τα σύγχρονα απεικονιστικά μέσα είναι προβληματική. Σκοπός της
μελέτης ήταν η χρήση και η αξιολόγηση στην καθημερινή κλινική πράξη ενός καινοτόμου μοντέλου μηχανικής μάθησης (ΜΜΜ) που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας για
την αυτοματοποιημένη αναγνώριση ΑΛΕ σε βίντεο ενδοσκοπικής κάψουλας.
Τα video από 31 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα αναλύθηκαν με το μοντέλο μας και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα πορίσματα
της ήδη υπάρχουσας ιατρικής γνωμάτευσης. Ο αναλυτής ιατρός που επιβεβαίωσε την
ορθότητα των αποτελεσμάτων του μοντέλου, δεν είχε πρότερη γνώση των ιατρικών
γνωματεύσεων. Οι ενδείξεις χορήγησης της κάψουλας ήταν αδιευκρίνιστη αιμορραγία
σε 19 ασθενείς (61%) και συμπτώματα σχετιζόμενα με πιθανή νόσο Crohn στους υπόλοιπους 12 ασθενείς. Σε 4/19 ασθενείς αναφέρονταν η ύπαρξη ΑΛΕ στη γνωμάτευση.
Το ΜΜΜ αναγνώρισε ΑΛΕ σε 3/4 ασθενείς (75%), ενώ αναγνώρισε ΑΛΕ σε 3 ασθενείς
από τους 15 (20%) που δεν αναφέρονταν η ύπαρξη ΑΛΕ στη γνωμάτευση. Στους 12
ασθενείς με την πιθανή νόσο Crohn το μοντέλο αναγνώρισε ΑΛΕ σε έναν ασθενή (8%),
που δεν αναφέρονταν στη γνωμάτευση.
Το ΜΜΜ φαίνεται να υπερέχει του κλινικού ιατρού στη διάγνωση των ΑΛΕ κατά την
ενδοσκόπηση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. Ωστόσο, η ορθή αξιολόγηση των
ευρημάτων του και η περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή του απαιτούν τη συμβολή του
κλινικού ιατρού. Επομένως, ο συνδυασμός της χρήσης ΜΜΜ και της κλινικής εμπειρίας θα συμβάλλουν στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
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Σκοπός: Η χρήση του ENDOCUFF VISION TM κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει το ποσοστό ανεύρεσης πολυπόδων. Λίγα είναι τα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία που να αφορούν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήση του κατά τη διάρκεια δύσκολων πολυπεκτομών στο σιγμοειδές, ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν
τις δύσκολες πολυπεκτομές στο υπόλοιπο παχύ έντερο.
Μέθοδος-Υλικά: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, όπου εντάχθηκαν 15 ασθενείς (σύνολο
16 πολύποδες). Αρχικά, υπεβλήθησαν σε συμβατική κολονοσκόπηση. Στις περιπτώσεις όπου
η ορατότητα και η σταθεροποίηση του ενδοσκοπίου δεν ήταν ικανοποιητική, υποβάλλονταν
σε επαναληπτική κολονοσκόπηση με το ENDOCUFF VISION TM, στην άκρη του ενδοσκοπίου
και πολυπεκτομή. Επιτυχείς ΕΜR πολυπεκτομές θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις, όπου ο υποβλεννογόνιος χιτώνας και τα όρια της πολυπεκτομής ήταν ελεύθερα αδενώματος. Έγινε επίσης υπολογισμός του SMSA score.
Αποτελέσματα: Εντάχθηκαν 15 ασθενείς (μέση ηλικία 66±10.1 χρονών, 6 άντρες/9 γυναίκες) και
συνολικά 16 επίπεδοι πολύποδες. Τα χαρακτηριστικά των πολυπόδων και της πολυπεκτομής περιγράφονται στον πίνακα 1. 15 πολυπεκτομές ήταν επιτυχής. Δεν διαπιστώθηκε δυσκολία στην
προώθηση του ενδοσκοπίου με την πα- Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά πολυπόδων και πολυπεκτομών που
ρουσία του ENDOCUFF πραγματοποιήθηκαν με το ENDOCUFF VISION TM
VISION TM στο σημείο
της πολυπεκτομής, ενώ
δεν καταγράφηκαν επιπλοκές.
Συμπεράσματα:
Η
χρήση του ENDOCUFF
VISION TM, είναι ασφαλής και διευκολύνει
την EMR πολυπεκτομή
σε όλο το μήκος του
παχέος εντέρου, ειδικά
σε περιπτώσεις όπου η
πρόσβαση και η σταθεροποίηση είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ LOW FODMAP ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αλμπάνη Φ, Βιάζης Ν, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ.Ρ, Τσατσά Α, Τρίκολα Α, Μπέκα Ε, Βερετάνος Χ, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Καραμπέκος Γ, Αρχαύλης Ε.Ι, Μελά Μ, Χρηστίδου
Α, Αδάμου Ε, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» - Πολυκλινική,
Αθήνα

Πέτσης K,1,3 Λαμπρινού Σ,1,3 Ανδρούτσος Ο,2 Καστή Α3
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα,
3
Τμήμα Διατροφής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

1

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης μιας τροποποιημένης Low FODMAP προσαρμοσμένης
στη Μεσογειακό πρότυπο διατροφής, στην παρουσία άγχους/κατάθλιψης σε ασθενείς με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), στην ένταση των συμπτωμάτων και στην ποιότητα ζωής.
Υλικό–Μέθοδοι: 32 εξωτερικοί ασθενείς του Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», 18–65 ετών έλαβαν διατροφή
χαμηλή σε FODMAPs προσαρμοσμένη στο Μεσογειακό πρότυπο για 6 εβδομάδες. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων αξιολογήθηκε με το Irritable Bowel Syndrome-symptom severity
score (IBS-SSS), ο προσδιορισμός άγχους/κατάθλιψης με το Hospital Anxiety/Depression
Scale (HADS), ενώ η ποιότητας ζωής με το IBS-quality of life (IBS-QoL).
Αποτελέσματα: Η παρέμβαση μείωσε την ένταση των συμπτωμάτων, ενώ οι ασθενείς χωρίς
άγχος/κατάθλιψη ωφελήθηκαν περισσότερο. Βελτίωση υπήρξε στην ολική ποιότητα ζωής
και τις υποκατηγορίες (δυσφορία, εμπόδια στην άσκηση, εικόνα σώματος, ανησυχία για την
υγεία, αποφυγή φαγητού, σεξουαλικές ανησυχίες, κοινωνική αποδοχή), εκτός της σεξουαλικής ζωής. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην
ποιότητα ζωής πασχόντων χωρίς συμπτωματολογία κατάθλιψης. Η έλλειψη άγχους σχετίστηκε με βελτίωση της ποιότητας ζωής μετά τη διατροφική παρέμβαση.
Συμπεράσματα: Η τροποποιημένη Low FODMAP αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία του ΣΕΕ,
καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής και μειώνει τα συμπτώματα. Οι αγχώδεις/καταθλιπτικές
διαταραχές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα, πιθανώς αυξάνοντας τη σπλαχνική υπερευαισθησία μέσω του άξονα εντέρου – εγκεφάλου. Περαιτέρω έρευνες κρίνονται απαραίτητες.
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Σκοπός: Να καθοριστούν οι ενδείξεις και η διαγνωστική ακρίβεια της κάψουλας του
λεπτού εντέρου (ΚΛΕ).
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους
τους ασθενείς που υπoβλήθηκαν σε ΚΛΕ στο τμήμα μας από 1/3/2003 έως 25/6/2021.
Ανάλογα με την ένδειξη, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, Ομάδα Α=διερεύνηση
αιμορραγίας πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, ομάδα Β=διερεύνηση ασθενών με
διαγνωσμένη ή πιθανή νόσο Crohn και ομάδα Γ=όλες οι άλλες ενδείξεις. Ως διαγνωστική ακρίβεια ορίστηκε η ανεύρεση θετικών ευρημάτων που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συμπτωματολογία του ασθενούς και την ένδειξη για την οποία υποβλήθηκε
στην ΚΛΕ.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 7301 ασθενείς (άνδρες/γυναίκες: 3760/3541, μέσης ηλικίας ± SD: 52.6±27.3 έτη). Η διαγνωστική ακρίβεια της
ΚΛΕ ήταν για την ομάδα Α (n=3988, 54.6%), 40.4%, για την ομάδα Β (n=2247, 30.8%),
63.4% και για την ομάδα Γ (n=1066, 14.6%), 26.4%. Το πιο συχνό εύρημα στην ομάδα
Α ήταν οι αγγειοδυσπλασίες(n=1203, 30.1%), στην ομάδα B αλλοιώσεις συμβατές με
νόσο Crohn(n=1312, 58.4%)και στην ομάδα Γ τα έλκη από λήψη ασπιρίνης και ΜΣΑΦ
(n=88, 8.2%). Υπο-ανάλυση δεδομένων από τις ΚΛΕ που διενεργήθηκαν την τελευταία
4ετία ανέδειξε ότι οι ασθενείς της ομάδας Γ μειώθηκαν σημαντικά, δεδομένου ότι από
σύνολο1059 ΚΛΕ, μόνο 25 ασθενείς (2.3%) ανήκαν στην ομάδα αυτή, 702 ασθενείς
ανήκαν στην ομάδα Α (66.2%) και 332 (31.3%) στην ομάδα Β.
Συμπέρασμα: Η πιο συχνή ένδειξη εντεροσκόπησης με ΚΛΕ είναι η αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας και το πιο συχνό εύρημα της εξέτασης είναι οι αγγειοδυσπλασίες. Τα τελευταία 4 χρόνια ο συνολικός αριθμός των εξετάσεων με ΚΛΕ
μειώθηκε σημαντικά, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το ποσοστό των εξετάσεων που διενεργούνται για αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Δημοπούλου Κ,1 Αργυρόπουλος Θ,2 Ξυλαρδιστός Π,3 Κεφαλά Μ,4 Τσακιράκη Ζ,5 Σπάθης Α,5 Πουλιάκης Α,5 Ζαχαράτου Α,5 Μαχαίρας Ν,3 Παναγιωτίδης Ι,5 Φούκας Π5
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο - Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα, 3Γ` Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα, 4Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Institut
for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Denmark, 5Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Σωτηρόπουλος Χ,1 Καραϊβάζογλου K,2 Οικονόμου Γ,2 Διαμαντοπούλου Γ,1 Καφεντζή Θ,1
Θεοχάρης Γ,1 Μαρούλης Ι,3 Ασημακόπουλος Κ,2 Θωμόπουλος Κ,1 Τριάντος Χ1
1
Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,
Πάτρα, 2Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 3Χειρουργική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η μορφολογική και ανοσοϊστοχημική εκτίμηση των
τριτοταγών λεμφικών δομών (TLS) σε πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα παχέος εντέρου και η συσχέτιση τους με την πρόγνωση, καθώς και με τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντός τους.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 116 ασθενείς (69 άνδρες/45 γυναίκες), ηλικίας 27-88 ετών με διάγνωση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου σταδίου
Ι-ΙV, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή της νόσου από τον Ιανουάριο 2004
έως τον Μάιο 2008. Ανακτήθηκε διαγνωστικό αρχειακό υλικό (ιστολογικά πλακίδια,
κύβοι παραφίνης) και επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές περιοχές διαμέτρου 2χιλ. από
το κέντρο και την περιφέρεια του όγκου για την κατασκευή ιστικών μικροσυστοιχιών.
Διενεργήθηκαν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για την ανίχνευση κυττάρων της προσαρμοστικής ανοσίας (CD3, CD8, FoxP3, CD45RO, CD20).
Αποτελέσματα: Η παρουσία άφθονων TLS στον όγκο σχετίζεται θετικά με την πρόγνωση, καθώς και στατιστικά σημαντικά με τη διήθηση του όγκου από αυξημένο αριθμό CD3+, CD8+, CD45RO+, FoxP3+ T και CD20+ B λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, υψηλές
συγκεντρώσεις CD3+ και CD8+ Τ λεμφοκυττάρων, CD45RO+ Τ κυττάρων μνήμης και
CD20+ Β λεμφοκυττάρων στο κέντρο και στην περιφέρεια του όγκου, σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με καλύτερη επιβίωση.
Συμπεράσματα: Η μελέτη του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων των κυτταρικών πληθυσμών της προσαρμοστικής ανοσίας στο περιβάλλον των
νεοπλασμάτων προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πρόγνωση των ασθενών
με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, καθώς και στην ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία στην προ-ανοσοθεραπείας εποχή.

Σκοπός: Οι ασθενείς με γαστρεντερικό καρκίνο συχνά αναφέρουν αυξημένη ψυχολογική δυσφορία και φτωχή ποιότητα ζωής (ΠΖ). Εντούτοις, ελάχιστες μελέτες έχουν
εστιάσει στον αντίκτυπο της προσωπικότητας στην ψυχοκοινωνική τους λειτουργικότητα. Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν να ανιχνεύσει τη συμβολή
των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στην ψυχοκοινωνική επιβάρυνση ασθενών με
γαστρεντερικό καρκίνο.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη διεξήχθη στο τμήμα Γαστεντερολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε συνεργασία με τη Χειρουργική και την Ψυχιατρική
Κλινική. Ενήλικοι πάσχοντες από γαστρεντερικό καρκίνο εκλήθησαν να συμπληρώσουν τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους Κατάθλιψης (HADS), το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής EORTC-QLQ-C30, την Κλίμακα Αντικτύπου Συμβάντος (IES-R) που αξιολογεί συμπτώματα μετατραυματικού στρες και το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας
Zuckerman Kuhlman.
Αποτελέσματα: 27 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, 20 (74,1%) άρρενες με μ.ο. ηλικίας 68 έτη (ΤΑ: 9,2). 16 (59.3%) ασθενείς ανέφεραν κλινικά σημαντικά συμπτώματα
άγχους, 13 (48.1%) ανέφεραν κλινικά σημαντικά συμπτώματα κατάθλιψης, 22 (81.5%)
ανέφεραν κλινικά σημαντικά μετατραυματικά συμπτώματα και 14 (51.9%) ανέφεραν
επίπεδο γενικής υγείας κατώτερο του γενικού πληθυσμού. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, η επιθετικότητα/εχθρότητα συσχετίσθηκε σημαντικά με
αυξημένο άγχος (r=0.444, p=0.020) και κατάθλιψη (r=0.457, p=0.017) και χειρότερη
σωματική λειτουργικότητα (r=-0.484, p=0.011). Ο νευρωτισμός συσχετίσθηκε ισχυρά
με αυξημένη κατάθλιψη (r=0.406, p=0.036), εντονότερα συμπτώματα υπερδιέγερσης
(r=0.454, p=0.017) και χειρότερη σωματική (r=0.436, p=0.023) και γνωστική λειτουργικότητα (r=0.438, p=0.022), ενώ η ενεργητικότητα συνδέθηκε με αυξημένα συμπτώματα αποφυγής (r=0.392,p=0.043). Επιπλέον, η αυξημένη κοινωνικότητα συνδέθηκε
ισχυρά με καλύτερη κατάσταση γενικής υγείας (r=0.403, p=0.037). Τέλος, η ανάλυση
παλινδρόμησης έδειξε ότι η επιθετικότητα/εχθρότητα συνιστά ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα εμφάνισης άγχους (B= 0.596, p=0.037), κατάθλιψης (B=0.701,
p=0.035) και διαταραγμένης σωματικής λειτουργικότητας (B=-3.948, p=0.026), ενώ ο
νευρωτισμός συνιστά ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα εμφάνισης μετατραυματικών συμπτωμάτων υπερδιέγερσης (B=0.599, p=0.036).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με γαστρεντερικό καρκίνο αναφέρουν αυξημένα επίπεδα
ψυχολογικής δυσφορίας και διαταραγμένη ΠΖ. Η επιθετικότητα/εχθρότητα και ο νευρωτισμός συνδέονται ισχυρά με μεγαλύτερη ψυχοκοινωνική επιβάρυνση και χειρότερη ΠΖ,
ενώ οι ασθενείς με ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες βιώνουν καλύτερη ΠΖ.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΚΙΡΣΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΥ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Σωτηρόπουλος Χ,1 Κίτρου Π,2 Διαμαντοπούλου Γ,1 Λουριδά Θ,1 Καφεντζή Θ,1 Θεοχάρης
Γ,1 Κατσάνος Κ,2 Καρναμπατίδης Δ,2 Τριάντος Χ,1 Θωμόπουλος Κ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 2Τμήμα
Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βελεγράκη Μ,1 Σαλούστρος Ε,2 Φωστήρα Φ,3 Βάρδας Ε,1 Θεοδωροπούλου Α,1 Καρμίρης
Κ,1 Γιαννικάκη Ε,4 Μαυρουδής Δ,5 Πασπάτης Γ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης, 2Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 3Εργαστήριο Μοριακής
Διαγνωστικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Αθήνα, 4Παθολογοανατομικό Τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης, 5Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Σκοπός: Οι έκτοποι κιρσοί συχνά εμφανίζονται στο ορθοπρωκτικό κανάλι στα πλαίσια
πυλαίας υπέρτασης. Παρόλο που η κιρσορραγία ορθού είναι σπάνια, μπορεί να είναι
απειλητική για τη ζωή εάν δε διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί άμεσα.
Περιγραφή περιστατικού: Αναφέρουμε την περίπτωση άνδρα με εξωηπατική πυλαία
υπέρταση και επεισόδια αιματοχεσίας λόγω κιρσορραγίας ορθού. Ο ασθενής διαγνώστηκε στο παρελθόν με θρόμβωση πυλαίας φλέβας, στα πλαίσια συνδρόμου επικάλυψης μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου/μυελοϋπερπλαστικού νεοπλάσματος, με
έκτοπους κιρσούς σε λεπτό έντερο, κόλον, ορθοπρωκτικό κανάλι, περιτόναιο και περισπληνικά, όπου υποβλήθηκε σε πυλαιοσυστηματική αναστόμωση κάτω μεσεντερίου –
νεφρικής (εικόνες 1–3) και έλαβε αγωγή με β-blocker. Μετά την αρχική σταθεροποίηση
με αποκατάσταση υγρών και μεταγγίσεις αίματος, υποβλήθηκε σε ενδοσκόπηση και
έγχυση σκληρυντικής ουσίας (εικόνες 4–6), ανεπιτυχώς. Το μεγάλο μέγεθος των κιρσών
απέκλεισε την επιλογή της απολίνωσης με δακτυλίους, οπότε ο ασθενής υποβλήθηκε σε
συνδυαστική θεραπεία με αναστόμωση κιρσού πυλαίας – κάτω κοίλης, για μείωση της
πίεσης στην πυλαία φλέβα και αγγειογραφικό εμβολισμό των τροφοδοτούντων αγγείων
(εικόνες 7–9), με αποτέλεσμα
την επιτυχή αιμόσταση.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των κιρσών του ορθοπρωκτικού καναλιού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση
που χρήζει διεπιστημονικής
προσέγγισης. Ελλείψει καθιερωμένων κατευθυντήριων
οδηγιών συστήνουμε ανεπιφύλακτα την αντιμετώπιση
κιρσορραγίας ορθού, επί
αποτυχίας
ενδοσκοπικών
μεθόδων, με συνδυασμό πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης και αγγειογραφικού
εμβολισμού.
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Σκοπός: H οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FAP), η πολυποδίαση σχετιζόμενη με το γονίδιο MUTYH, το σύνδρομο κακοηθειών σχετιζόμενο με διαλληλικές μεταλλάξεις του γονιδίου NTHL1, το σύνδρομο Peutz-Jeghers, η νεανική πολυποδίαση
καθώς και άλλα σπανιότερα σύνδρομα πολυποδίασης είναι υπεύθυνα για το ένα τρίτο
των περιπτώσεων του κληρονομούμενου ορθοκολικού καρκίνου. Η παρούσα μελέτη
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια γενετικής ανάλυσης ασθενών κρητικής καταγωγής
με πολυποδιάσεις παχέος εντέρου.
Υλικό-Μέθοδοι: Aναδρομική καταγραφή και γενετική ανάλυση ασθενών του κέντρου
μας που μετά από ενδοσκοπικό έλεγχο πεπτικού διεγνώσθησαν με πολυποδίαση παχέος εντέρου (9/1998 - 6/2021). Ως πολυποδίαση ορίστηκε η παρουσία ≥ 10 ορθοκολικών αδενωμάτων έως 1εκ. ή ≥ 2 αμαρτωματωδών πολυπόδων με ιστολογικά χαρακτηριστικά Peutz - Jeghers πολύποδα ή ≥ 5 νεανικών πολυπόδων σε κόλον και ορθό.
Εξετάστηκαν αποκλειστικά ασθενείς κρητικής καταγωγής.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε γονιδιακός έλεγχος σε 37 ασθενείς που πληρούσαν
τα κριτήρια πολυποδίασης εκ των οποίων 13 βρέθηκαν να φέρουν παθογόνες μεταλλάξεις. Ακολούθησε γενετική ανάλυση σε 19 συγγενείς 1ου βαθμού των ασθενών-φορέων.
Δεκατρείς ασθενείς αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο ενώ 2 είχαν αποβιώσει μετά
τη διάγνωση της πολυποδίασης, ενδοσκοπικά συμβατής με FAP και στις δύο περιπτώσεις. Σε 4 ασθενείς με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά FAP ανιχνεύθηκε παθογόνος μετάλλαξη στο γονίδιο APC (Q1045X, c.730_731delAG, c.4653_4656delAGAG, c.3829delT).
Δύο ασθενείς διεγνώσθησαν με παθογόνες μεταλλάξεις και στα δύο αλληλόμορφα
του γονιδίου MUTYH (c.1012C>T), ενώ 3 με γαμετική μετάλλαξη στο ένα αλληλόμορφο
(c.1012C>T, c.1227_1228dupGG, c.1187G>A, c.734G>A). Σε 2 ασθενείς ανιχνεύθηκαν
σε ομοζυγωτία μεταλλάξεις του γονιδίου NTHL1 (p.Gln90*) και σε άλλους 2 παθογόνες
μεταλλάξεις στα γονίδια BMPR1A (c.68-2A>G) (σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης) και
STK11 (c842_843insC) (σύνδρομο Peutz-Jeghers).
Συμπεράσματα: Αναλύσαμε έναν σημαντικό αριθμό ασθενών στα πλαίσια πέντε
καρκινικών συνδρόμων τα οποία μελετήθηκαν για πρώτη φορά σε ασθενείς κρητικής
καταγωγής. Βάσει των αποτελεσμάτων, ο κρητικός πληθυσμός με σύνδρομα πολυποδίασης χαρακτηρίζεται από ετερογένεια, μιας και σχεδόν κάθε οικογένεια φέρει διαφορετική παθογόνο μετάλλαξη.
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AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ESD): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στασινός Ι, Παπαστεργίου Β,1 Ντίνιτς Μ,2 Γιαννακόπουλος Α,1 Παπαπαρασκευά Κ,3 Μάθου Ν,1 Καχτσίδου Μ,1 Γλέζου Κ,1 Κυβέλου Ε,1 Μαστροκώστα Ε,2 Παρασκευά Κ1
1
Γαστρεντερολογικό και Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομέιο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομέιο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο -Πατησίων», Αθήνα

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ιωάννου Α,1 Αξιάρης Γ,1 Τζάκρη Μ,1 Παπαθανασίου Ε,1 Λεωνιδάκις Γ,1 Τζανετάκη Α,2 Μιχόπουλος Σ,1 Ζαμπέλη Ε1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Σκοπός: Η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια διατομή (ESD) είναι θεραπεία εκλογής για
νεοπλάσματα του πεπτικού που δεν διηθούν πέραν του υποβλεννογονιου χιτώνα και
δεν εμφανίζουν λεμφαδενική διασπορά. Παρότι η τεχνική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ασία, η εξάπλωσή της στο Δυτικό κόσμο παραμένει περιορισμένη λόγω της
παρατεταμένης καμπύλης εκμάθησης αλλά και του υψηλότερου κινδύνου επιπλοκών
σε σύγκριση με την τεχνική της ενδοσκοπική βλεννογόνιας εκτομής (EMR). Η μελέτη
παρουσιάζει τα κλινικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνικής ESD στην αντιμετώπιση ασθενών με νεοπλάσματα πεπτικού.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ESD νεοπλασματων πεπτικού στην ενδοσκοπική μονάδα Νοσοκομείου της Αθήνας σε περίοδο 2 ετών (Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2021).
Αποτελέσματα: 18 διαδοχικά ασθενείς (μέση ηλικία 69 +/-8.3, 11/18 άνδρες) διαγνώστηκαν με 19 νεοπλάσματα πεπτικού (μέση διάμετρος 4.5+/- 1.6 εκ.), 4/19 στο στομάχι
και 15/19 στο κόλον. Η συχνότερη εντόπιση ήταν στο σιγμοειδές (6/15) και το ορθό
(6/15), 4/15 περιλάμβαναν την οδοντωτή γραμμή και 10/15 είχαν μορφολογία LST – G
(mixed). Σε 16/19 περιπτώσεις εφαρμόστηκε τεχνική ESD και σε 3/19 υβριδική ESD με
μέση διάρκεια 161.8 ± 74.5 λεπτά. Τα ποσοστά enbloc, πλήρους (R0) και θεραπευτικής εκτομής ήταν 84.2%, 76.47% και 70.5% αντίστοιχα. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε
αδένωμα με χαμηλόβαθμη δυσπλασία (n=6), αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία
(n=6), αδενοκαρκίνωμα (n=6), υποβλεννογόνιο όγκο (GIST) (n=1). Σε 2/19 (10.5%)
παρουσιάστηκε καθυστερημένη αιμορραγία μετα την επανέναρξη αντιπηκτικής
αγωγής εκ των οποιων η μία χρειάστηκε ενδοσκοπική αιμόσταση. Από τους ασθενείς
με διάγνωση αδενοκαρκινώματος Τ1α, 1/6 υποβλήθηκε σε χειρουργική εκτομή και
λεμφαδενικό καθαρισμό, ενώ 5/6 δε χρειάστηκαν συμπληρωματική θεραπεία. Έπειτα
από διάμεσο χρόνο ενδοσκοπικής επιτήρησης 6 μηνών (εύρος 4-18.5) σε 1/15 παρατηρήθηκε τοπική υποτροπή, η οποία αντιμετωπίστηκε ενδοσκοπικά, ενώ το συνολικό
ποσοστό επιβίωσης ελεύθερης νόσου ήταν 100%.
Συμπέρασματα: Η μελέτη αναδεικνύει ευνοϊκά κλινικά αποτελέσματα στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων πεπτικού με την τεχνική της ESD.

Σκοπός: H Σκληρυντική Μεσεντερίτιδα (ΣΜ) αποτελεί μία σπάνια μη νεοπλασματική
νόσο του μεσεντερίου. Σκοπός της μελέτης: η συσχέτιση των κλινικών εκδηλώσεων
και της βαρύτητας της νόσου με το κλινικο-εργαστηριακό ιστορικό των ασθενών.
Υλικό - Μέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή ασθενών που διαγνώσθηκαν με ΣΜ στην
κλινική μας από 02/2008 έως 07/2021. Αναλύθηκαν τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά, η θεραπεία που έλαβαν και η έκβαση της νόσου.
Αποτελέσματα: 16 ασθενείς με ΣΜ (11Γ/6 Α, διάμεσης ηλικίας 59 έτη (34-85) συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 22.2 μήνες (R:1-97)
ενώ ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη διάγνωση ήταν 8,6
μήνες (0-22). 15 ασθενείς (88.2%) εκδήλωσαν συμπτώματα ενώ 2 (11.8%) ήταν ασυμπτωματικοί κατά τη διάγνωση. Η συχνότητα των κλινικών συμπτωμάτων ήταν: κοιλιακό άλγος 52.9%, ναυτία/έμετοι 29.4%, αλλαγή στις συνήθειες εντέρου 35.3%, απώλεια βάρους 17.6%, ανορεξία 5.9% και ειλεός 5.9%. Σε 9 (52.9%) ασθενείς η διάγνωση
τέθηκε με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, σε 5 (5.9%) με μαγνητική τομογραφία,
ενώ σε 5 (29.4%) ασθενείς διενεργήθηκαν και οι δύο εξετάσεις. Η θολερότητα του μεσεντερίου αποτέλεσε το κύριο απεικονιστικό εύρημα στο 58.8% των περιπτώσεων,
ενώ στο 11.8% διαπιστώθηκε το χαρακτηριστικό απεικονιστικό σημείο «Στροβίλου–
Whirpool». Το 64.7% των ασθενών έλαβε θεραπεία (23.5% αναλγητική αγωγή, 23.5%
θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικά, 5.9% συνδυασμούς), ενώ στο
35.3% οι ασθενείς τέθηκαν μόνο σε παρακολούθηση. Η στατιστική επεξεργασία με
τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson και της πολυπαραγοντικής ανάλυσης
ανέδειξε προηγηθείσα κοιλιακή χειρουργική επέμβαση (p=0,021) ή/και αυτοάνοση
συννοσηρότητα (p=0,023) από το ιστορικό να συσχετίζονται με συμπτωματική ΣΜ.
Φάνηκε επίσης συσχέτιση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων κατά τη διάγνωση
με την ανάγκη λήψης θεραπείας (p=0,006).
Συμπεράσματα: Το ιστορικό χειρουργείου κοιλίας και η ύπαρξη παθολογίας ανοσολογικής αρχής σχετίζονται με την εκδήλωση συμπτωματολογίας σε ασθενείς με ΣΜ. Ο
αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων κατά τη διάγνωση μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για την ανάγκη λήψης θεραπείας.
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41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
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ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ (ΗΚ) ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ IgG4
(IgG4 Related Disease): ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΩΤΑΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
Τριανταφυλλίδης Ι, Μαλγαρινός Γ, Γκοβόσδης Β, Κακλαμάνης Λ
Νοσοκομείο «Mediterraneo», Γλυφάδα, Αθήνα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (STEREOTACTIC BODY
RADIOTHERAPY-SBRT) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (COLORECTAL CANCER-CRC)
Μόσχος Γ, Στυλιανίδου Σ, Θεοδωρίδου Α
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η ΗΚ είναι μια σπάνια, άγνωστης αιτιολογίας κλινική οντότητα, η οποία
αποτελεί υποκατηγορία της ηωσινοφιλικής γαστρεντερίτιδος. H IgG4-RD (related
disease) περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ινωτικών και φλεγμονωδών διεργασιών διαφόρων
οργάνων, διεργασιών που σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα στο αίμα της υποτάξης
4 της ανοσοσφαιρίνης IgG (IgG4). Συνδυασμός των δύο καταστάσεων δεν έχει μέχρι
στιγμής περιγραφεί.
Περιγραφή περιπτώσεως: Πρόκειται για άρρενα ασθενή ηλικίας 16 ετών ο οποίος
προσήλθε προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρά διατροφικά ελλείμματα συνοδευόμενα από διαταραχές κενώσεων και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Η νόσος αρχίζει από την παιδική ηλικία με υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις 3-4/d με καταβολή δυνάμεων, υστέρηση σε αύξηση σωματικού βάρους και ύψους και δεκατική πυρετική κίνηση
κατά καιρούς. Εργαστηριακός έλεγχος: παρασιτολογικές και καλλιέργειες κοπράνων
αρνητικές. Igg1: 1100, IgG2: 501, IgG3: 12,3 και IgG4: 573 mg/dl (φυσιολογικές τμές
IgG4: 4-230), Καλπροτεκτίνη κοπράνων 16.0 (<50mg/Kg). LFTs: κφ, Hct: 47, Hb: 116.3
PLT: 273000. Mαγνητική εντερογραφία: (2019 & 2020): Πιθανές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις σε όλη την έκταση του παχέος εντέρου. Κολονοσκόπηση Φυσιολογική. Φυσιολογικός βλεννογόνος τελικού ειλεού. Ιστολογική τελικού ειλεού και παχέος εντέρου:
Ηωσινοφιλική κολίτις. Αρνητική ανοσοϊστοχημική χρώση για κύτταρα που παράγουν
IgG4. Θεραπεία: Βουτεζονίδη 9 mg/d για διάστημα 4 μηνών. Τους επόμενους μήνες
θεαματική κλινική βελτίωση με αύξηση σωματικού βάρους κατά 11Kg και ύψους κατά
6 cm.
Συζήτηση: Η διάγνωση στηρίχθηκε στην κατάδειξη αυξημένης ηωσινοφιλικής διήθησης του βλεννογόνου του παχέος εντέρου στον ασθενή με συμπτωματολογία από
την παιδική ηλικία η οποία προκάλεσε καθυστέρηση της ανάπτυξης και διατροφικά
ελλείμματα. Η κατάδειξη της παθολογικής IgG4 έγινε στα πλαίσια του συστηματικού
ελέγχου του ασθενούς. Η κλινική εικόνα δεν ήταν χαρακτηριστική και αφορούσε σε
γενικά συμπτώματα και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Η βιοψία του βλεννογόνου του
παχέος εντέρου από πολλαπλές θέσεις έθεσε τη διάγνωση της ΗΚ.
Συμπέρασμα: Η ΗΚ μπορεί να καταταγεί στην ομάδα των IgG4 Related Diseases. Εν
απουσία θεραπευτικών πρωτοκόλλων η θεραπεία στηρίζεται στη συστηματική χορήγηση κορτικοειδών.
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Σκοπός: Μεταξύ των ασθενών με CRC, 20% έχουν μεταστατική νόσο κατά τη διάγνωση και 25-50% αναπτύσσουν μεταστάσεις μετά την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση.
Οι μεταστάσεις είναι συχνότερες στο ήπαρ (60-71%) και στον πνεύμονα (25%). H SBRT
είναι μία υψηλής ακρίβειας τεχνική εξωτερικής ακτινοβόλησης που εκριζώνει τον
όγκο-στόχο σε εξωκρανιακές δομές με τη χορήγηση υποκλασματοποιημένης υψηλής δόσης ακτινοθεραπείας, κρατώντας ελάχιστη δόση στους υγιείς φυσιολογικούς
ιστούς. Σκοπός της ανασκόπησης είναι η εκτίμηση του ρόλου της SBRT στη θεραπεία
των ολιγομεταστάσεων από CRC.
Μέθοδοι: Ξένη βιβλιογραφία, Ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Αποτελέσματα: Ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και χειρουργικής εξαίρεσης έχει
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ηπατικών μεταστάσεων από CRC. Οι ηπατικές μεταστάσεις είναι εξαιρέσιμες σε περίπου 20% των ασθενών. Η SBRT είναι μια
καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με ιατρικώς ανεγχείρητο σταδίου I
NSCLC. Έχουν διεξαχθεί αναδρομικές μελέτες για την SBRT σε ασθενείς με ανεγχείρητες ηπατικές και πνευμονικές μεταστάσεις και τα ποσοστά 2ετούς συνολικής επιβίωσης ποικίλουν από 32-83% και 33-86% αντίστοιχα. Ο Widder et al. συνέκριναν τα αποτελέσματα μετά από SBRT με αυτά μετά από πνευμονική μεταστασεκτομή σε ασθενείς
με πνευμονικές ολιγομεταστάσεις και η επιβίωση μετά από SBRT δεν ήταν χειρότερη.
Ο Kim et al. ανέφεραν ότι 23 ασθενείς με τοπικά υποτροπιάζον CRC αντιμετωπίστηκαν
με SBRT με μέση συνολική δόση 39Gy σε 3 συνεδρίες. Η 4ετής συνολική επιβίωση και
τα ποσοστά τοπικού ελέγχου ήταν 25% και 74% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Μελέτες έχουν δείξει ότι η SBRT μπορεί να καθιερωθεί ως μια θεραπευτική επιλογή που παρέχει υψηλό τοπικό έλεγχο με ελάχιστη νοσηρότητα για
τoν ολιγομεταστατικό CRC. Τα ποσοστά τοπικού ελέγχου σε 2 έτη μετά από SBRT για
ασθενείς με ηπατικές και πνευμονικές ολιγομεταστάσεις είναι σχεδόν πάνω από 80%.
Υπάρχουν λίγες αναφορές με υψηλή όμως ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της
SBRT και η βέλτιστη ένδειξη για SBRT θα πρέπει να διερευνηθεί μελλοντικά σε ισχυρές
μελέτες.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-50 ΕΤΩΝ
Αγγουρίδη Μ,1 Καστή Α2
1
Division of Dietetics, Queen Margaret University, Edinburgh, 2Τμήμα Διατροφής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΟΡΘΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ‘ΕΝΔΟΟΡΘΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
Κουλτσίδας Κ,1 Χαχόπουλος Χ,2 Γλώσσας Ι,3 Δημοπούλου Γ, Μάνδρος Χ, Λύτρας Δ, 3
Βάγια Α1
1
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 2Β› Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

Σκοπός: Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) επηρεάζει παγκοσμίως το 9-23%
του πληθυσμού, ενώ συχνά παραμένει αδιάγνωστο εξαιτίας της αλληλοεπικάλυψης
των συμπτωμάτων από άλλα νοσήματα (1, 2). Στην Ελλάδα το 13-15% του πληθυσμού
έχει διαγνωσθεί με ΣΕΕ σύμφωνα με παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης, αλλά απουσιάζουν νεότερα δεδομένα (3,4).
Υλικό-Μέθοδοι: Συγχρονική μελέτη παρατήρησης-επιπολασμού (cross sectional) με
σκοπό την ανίχνευση αδιάγνωστου πληθυσμού με ΣΕΕ στις ηλικίες 18-50 ετών. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η διερεύνηση των υπότυπων και η συσχέτιση εμφάνισης του ΣΕΕ
με την υπεροχή του φύλου και την οικογενειακή κατάσταση. Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ
2019-2020 στην Αθήνα σε δείγμα 60 ατόμων. Για την ανίχνευση του ΣΕΕ χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της Ρώμης IV(5). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ (54
υγιείς και 6 ασθενείς). Για τη διερεύνηση των υπότυπων χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα
μορφολογίας κοπράνων Bristol. Καταγράφηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, ανθρωπομετρικά στοιχεία και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Student’s T-test, Mann-Whitney U και Chi-square.
Αποτελέσματα: 10% του δείγματος ανιχνεύθηκε με ΣΕΕ. Αναφορικά με τους υπότυπους, 50% ανέφεραν συμπτώματα δυσκοιλιότητας, 33,3% διάρροιας και 16,7% μικτού
τύπου. Στην ομάδα των ασθενών καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων
και ατόμων χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου έναντι της ομάδας των υγιών, χωρίς
ωστόσο να αποτελεί στατιστικά σημαντικό εύρημα.
Συμπεράσματα: Δε βρέθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που
διερευνήθηκαν και της εμφάνισης του συνδρόμου λόγω του περιορισμένου χρονικού
διαστήματος που διεξήχθη η μελέτη (στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) και
του μικρού αριθμού του δείγματος (πίνακας 1).
Μεταβλητές

Ηλικία
(έτη)

Ηλικία
SD

ΔΜΣ
(kg/m2)

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος
ΔΜΣ (kg/m2)

Άνδρες
(%)

Ανύπαντροι
(%)

Εργαζόμενοι
(%)

≤12 έτη
εκπαίδευσης

Εισόδημα
1-1000€
(%)

Υγιείς
(Ν=54)

32

7α

24.9

21.7-27.1

39

65

74

22

80

Ασθενείς
(Ν=6)

35

10α

26.1

20.3-29.1

33

67

100

33

83

1

1

0.617

0.617

1

p-values

0.389b

0.8437

Εισαγωγή: Ασυνήθεις πρακτικές υγιεινής της ορθοπρωκτικής χώρας μπορούν σπάνια
να οδηγήσουν σε διάτρηση του εντέρου λόγω απότομης αύξησης της ενδοαυλικής
υδροστατικής πίεσης.
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας 67 ετών προσήλθε λόγω επεισοδίου αιματοχεσίας και οξέος κοιλιακού άλγους . Διενεργήθηκε επείγουσα αξονική τομογραφία κοιλίας
με ευρήματα συγκεντρικής τοιχωματικής πάχυνσης του ορθού και σχισμοειδή αυλό,
εικόνας διήθησης εκ των έξω από συμπαγή εξεργασία με το βαθμό διήθησης να φθάνει εώς το βλεννογόνο, ολιγάριθμες φυσαλίδες στην ελάσσονα πύελο, μικρή ποσότητα
υγρού στον προïερό χώρο με υψηλές πυκνότητες-αιμορραγικό υλικό. Ο ασθενής ανέφερε την πρακτική καθαρισμού του πρωκτού μετά από κάθε κένωση με χρήση νερού
υπό πίεση στο ορθό λόγω χρόνιας δυσκοιλιότητας. Κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο
ανευρέθηκε στο ορθό ελκωτική κρύπτη διαστάσεων 15 x 15 mm με επηρμένα ομαλά χείλη και εικόνα ρήξης του μυϊκού τοιχώματος .Ακολούθησε συρραφή και πλήρη
σύγκλειση της ρήξης με τοποθέτηση κλασικών αιμοστατικών συνδετήρων ( clips).Ο
ασθενής εξήλθε με την πάροδο μερικών ημερών ασυμπτωματικός.
Συμπέρασμα: Η ενδοσκοπική συρραφή διατρήσεων του παχέος εντέρου εξαιτίας αύξησης της υδροστατικής πίεσης ενδοαυλικά, υποκλυσμών ή ιατρογενών παρεμβάσεων αποτελεί αξιόπιστη λύση όταν διενεργείται από έμπειρους ενδοσκόπους.

α Standard Deviation; b p-value (α=0,05)
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ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΟΡΘΟΥ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Χιωτακάκου-Φαλιάκου Ε, Κομνηνού Ε, Τσουκάλη Ε, Φαλιάκος Χ, Σακιζλής Γ, Καραγιάννης Δ
Α΄ Ενδοσκοπικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Τριανταφυλλίδης Α,1 Καλιούρης Δ,2 Αποστολόπουλος Π,3 Βελούδης Γ,1 Βίλλιας Κ1
Α΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 2Β΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 3Γαστρεντερολογική Κλινική,
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

1

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης διάσωσης του σφικτηριακού μηχανισμού σε πολύ χαμηλό νεόπλασμα του ορθού.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 79 ετών διεγνώσθη με ευμεγέθη όγκο. Στην κλινική εξέταση
διαπιστώθηκε ψηλαφητό μόρφωμα ορθού, σκληρό στην υφή που περιβάλλει σχεδόν κυκλοτερώς τον αυλό. Ως συνοδά νοσήματα αναφέρονται ΣΔτΙΙ, ΑΥ, ΧΑΠ, ενώ η ασθενής είναι υπέρβαρη
με BMI:29,5. Ο απεικονιστικός έλεγχος με MRI κοιλίας-πυέλου ανέδειξε εξεργασία στα 3,5cm από
τον πρωκτικό δακτύλιο που διηθεί το περιορθικό λίπος χωρίς να διασπά την περιορθική περιτονία.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη λαπαροτομία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
μιας πολύ χαμηλής πρόσθιας εκτομής του ορθού με ολική εκτομή του μεσοορθού (ΧΠΕ-ΟΕΜ)
ήταν αδύνατη διακοιλιακώς η διατομή του ορθού περιφερικότερα του νεοπλάσματος σε υγιές
όριο. Οι λόγοι ήταν ανατομικοί (ευμεγέθης και χαμηλής εντόπισης όγκος) και τεχνικοί (αδύνατη η είσοδος του εργαλείου διατομής του εντέρου). Ακολούθως, αφού αρχικώς έγινε διατομή
του σιγμοειδούς ύπερθεν του όγκου και παρασκευή του ορθού έως το πυελικό έδαφος, αναστρέψαμε το έντερο δια του πρωκτικού
σωλήνα (inside-out τεχνική) ώστε με
άμεση μακροσκοπικά προσπέλαση στον
ορθικό βλεννογόνο να διατέμνουμε περιφερικότερα του όγκου επί υγιών ορίων, διατηρώντας κολόβωμα του ορθού
μήκους 2 cm, ικανό για την εκτέλεση με
χρήση κυκλικού αναστομωτήρα μιας τελικοτελικής πολύ χαμηλής κολοορθικής
αναστόμωσης, με την προσθήκη μιας
προστατευτικής ειλεοστομίας αγκύλης.
Η πορεία της ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη και η ασθενής έλαβε εξιτήριο την 8η
μετεγχειρητική ημέρα.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον περιστατικό διότι η εκστροφή
παρασκευάσματος χαμηλής πρόσθιας
εκτομής διά του πρωκτού είναι μια τεχνική που δεν περιγράφεται συχνά στη
βιβλιογραφία ενώ παράλληλα θα μπορούσε να αποτελεί μια standard of care
προσέγγιση σε πολύ χαμηλούς καρκίνους ορθού.
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1. Ασθενής ...95 ετών (σε άριστη φυσική κατάσταση) παραπέμπεται για μανομετρία υψηλής ανάλυσης μετά από επίσκεψη του στα Ε.Ι. γενικής εφημερίας Δημόσιου
Νοσοκομείου λόγω επεισοδίου έντονης δυσκαταποσίας με συνοδό βήχα και αίσθημα
πνιγμονής και αναπνευστικής δυσφορίας και αφού υποβλήθηκε σε διαγνωστική γαστροσκόπηση. Αναφέρει δυσκαταποσία κυρίως στα στερεά από... 15ετίας με μεσοδιαστήματα επιδείνωσης και σαφή σταδιακή επιδείνωση από έτους με αποτέλεσμα
απώλεια 15 κιλών. Αναφέρει πολλαπλές επισκέψεις σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
για τα ανωτέρω συμπτώματα. Ο ασθενής διερευνήθηκε περαιτέρω με μανομετρία
υψηλής ανάλυσης, διάβαση οισοφάγου με γαστρογραφίνη και αξονική τομογραφία
άνω κοιλίας και αντιμετωπίσθηκε θεραπευτικά .
2. Ασθενής... 38 ετών, αστυνομικός, χειρουργημένος λόγω ατρησίας ορθού (σε
νεογνική ηλικία), παραπέμπεται από παθολόγο λόγω χρόνιας ακράτειας κοπράνων.
Αναφέρει στο κοινωνικό του ιστορικό, από 7ετίας μετακίνηση του σε θέση γραφείου
λόγω δυσκολιών του στην καθημερινότητα του. Ο ασθενής διερευνήθηκε με κολονοσκόπηση, μανομετρία ορθού υψηλής ανάλυσης και υπερηχογράφημα ορθού και
ακολούθησε θεραπευτικό πρόγραμμα βιοανάδρασης.
Συμπέρασμα: Η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών (ιδιαίτερα για ειδικά και μη συνήθη συμπτώματα ) και η άμεση συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων σε συνδυασμό με τη
διερευνητική σε βάθος προσπάθεια και διάθεση χρόνου εκ μέρους των ιατρών κατά
τη λήψη του ιστορικού καθώς και τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε πρωιμότερη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών
μας με βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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MALT ΛΕΜΦΩΜΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΥ
Ζαχαροπούλου Ε,1 Παντούλα Π,2 Παλατιανού Μ,1 Λεοντίδης Ν,1 Γιώτης Ι,1 Τριμπόνιας Γ,1
Ιντέρνος Ι,1 Πενέσης Γ,1 Βαμβακούσης Β,1 Τζουβαλά Μ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»
– Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αττική, 2Παθολογοανατομικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων» – Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αττική

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ c9327_3931delAAAGA ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ 1309
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ APC ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ ΩΣ ΚΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Παπαντωνίου Δ1, Χατζημανώλης Α,2 Μιχαηλίδης Ι,3 Παπαχριστοφή Δ,4 Σιαφίκος Σ,5 Παπαντωνίου Ν5
1
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος, 2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Κύπρος, 3Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 4Νοσηλεύτρια, 5Euromedica Δωδεκανήσου

Σκοπός: Το λέμφωμα του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων (MALT λέμφωμα) αποτελεί το 5% όλων των non- Hodgkin λεμφωμάτων και συνήθως αφορά το στόμαχο.
Σπάνια ανευρίσκεται στο κόλον, συνήθως τυχαία κατά την κολονοσκόπηση, και εκδηλώνονται ως μάζα ή πολύποδας. Στην καθημερινή κλινική πρακτική χρησιμοποιούνται
όλο και πιο συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence, AI) για την
αναγνώριση και διάγνωση βλαβών παχέος εντέρου που όμως έχουν ακόμα αρκετούς
περιορισμούς.
Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός άνδρα, 60 ετών, ο
οποίος υπεβλήθη σε κολονοσκόπηση προσυμπτωματικού ελέγχου με συμβατικό κολονοσκόπιο λευκού φωτός όπου εντοπίστηκε υπερτροφική πτυχή του σιγμοειδούς και
από την οποία ελήφθη βιοψία προς ιστολογική διάγνωση. Αναδείχθηκε έκδηλη λεμφική διήθηση, ζητήθηκε περαιτέρω έλεγχος σε αιμοπαθολογοανατομικό εργαστήριο
και η τελική διάγνωση ήταν εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης τύπου MALT.
Ακολούθησε PET scan που δεν ανέδειξε παθολογικές εστίες. Υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση (χωρίς μακροσκοπική παθολογία και αναμένεται η ιστολογική εξέταση για τον
αποκλεισμό ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας) καθώς και σε νέα κολονοσκόπηση με
το ενδοσκοπικό σύστημα Fujifilm ELUXEO ™ με τεχνολογία Linked Colour Imaging/
Blue Light Imaging (LCI/BLI) με ενσωματωμένο πρόγραμμα ΑΙ (CADEYE). Το σύστημα
CADEYE έχει ως στόχο την άμεση εντόπιση και αναγνώριση πολυπόδων ενώ σε συνδυασμό με την τεχνολογία BLI συμβάλλει στον χαρακτηρισμό των βλαβών ως υπερπλαστικές ή νεοπλασματικές. Κατά την ενδοσκόπηση το εργαλείο ΑΙ δεν κατόρθωσε να
εντοπίσει την ορατή με γυμνό οφθαλμό περιοχή του λεμφώματος και το ΑΙ σύστημα
χαρακτηρισμού δεν αναγνώρισε ως παθολογικό τον υπερκείμενο βλεννογόνο παρόλο
που υπήρχε ορατή διαφορά για τον έμπειρο ενδοσκόπο (φωτογραφία).
Συμπέρασμα: Τα ενδοσκοπικά συστήματα ΑΙ έχουν ακόμα περιορισμούς καθώς
έχουν αναπτυχθεί με προγράμματα deep learning από υπάρχουσες ενδοσκοπικές
εικόνες πολυπόδων και δεν περιλαμβάνουν άλλα ενδοσκοπικά ευρήματα. Οι ενδοσκόποι δε θα πρέπει να επαφίενται αποκλειστικά στα νέα ενδοσκοπικά συστήματα
ανίχνευσης και χαρακτηρισμού κατά τις ενδοσκοπήσεις προσυμπτωματικού ελέγχου.

Εισαγωγή: Η FAP έχει επίπτωση 1 ανά 10000 γεννήσεις και προκαλείται από μεταλλαγές του γονιδίου APC.
Παρουσίαση Περιστατικού: Γυναίκα 50 ετών με γνωστό ιστορικό FAP προσήλθε
λόγω πολλαπλών επεισοδίων έντονης επιγαστραλγίας και μεταγευματικού φόρτου.
Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η παρουσία πολυάριθμων εξωεντερικών εκδηλώσεων, όπως επιδερματικών κύστεων, οστεωμάτων στη γνάθο, έκφυση υπεράριθμων
οδόντων και υπερτροφία του χρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς. Ενώ κατά
τον ενδοσκοπικό έλεγχο ανευρέθηκαν αδενωματώδεις πολύποδες στο σώμα και τον
θόλο του στομάχου καθώς και στο δωδεκαδάκτυλο, οι οποίοι αφαιρέθηκαν ενδοσκοπικά. Η ασθενής πρωτοδιαγνώστηκε σε ηλικία 18 ετών όταν και υπεβλήθη σε ορθοσιγμοειδοσκόπιση λόγω επεισοδίων αιματοχεσίας και υπεβλήθη σε ειλεο-πρωκτική
αναστόμωση και δημιουργία ειλεϊκής ληκύθου από τον δόκτωρ Nichols στο Λόνδίνο,
ενώ από την ηλικία των 25–30 ετών εντάχθηκε σε πρόγραμμα παρακολούθησης των
αδενωμάτων του δωδεκαδακτύλου με μεσοδιαστήματα που σχετίζονται με τα στάδια
ταξινόμησης του Spigelman. Πέραν των ενδοσκοπικών προγραμμάτων παρακολούθησης η ασθενής ήταν ακόμα υπό παρακολούθηση των εξωεντερικών εκδηλώσεων
της, και υπεβλήθη σε γονιδιακό έλεγχο όπου ανευρέθηκε ετερόζυγη σε συγκεκριμένη
παθογόνο μετάλλαξη του κωδικονίου 1309 του γονιδίου APC σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων ClinVar. Η μετάλλαξη c9327_3931delAAAGA που βρέθηκε σε κατάσταση
ετεροζυγίας στο γονίδιο APC στην εξεταζόμενη, χαρακτηρίζεται εμπεριστατωμένα ως
παθογόνος από πληθώρα μοριακών κλινικών και βιοπληροφοριακών δεδομένων και
μπορεί να θεωρηθεί ως ο αιτιοπαθογόνος παράγοντας εκδήλωσης συνδρόμου FAP
τύπου 1 στην ασθενή αλλά και επαγωγικά στα υπόλοιπα προβεβλημένα μέλη της οικογένειας της καθώς όπως αναφέρεται νοσούν από τη νόσο ο αδερφός και η μητέρα της
εξεταζόμενης ενώ παρόμοιες εκδηλώσεις παρουσιάζει και ο υιός της. Η κλινική εικόνα
της εξεταζόμενης καθώς και τα αποτελέσματα του γενετικού ελέγχου συνάδουν και με
περαιτέρω χαρακτηρισμό της εξεταζόμενης ως πάσχων από το σύνδρομο Gardner.
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μετάλλαξη φαίνεται να προδιαθέτει για έναν ιδιαιτέρως σοβαρό φαινότυπο της νόσου με μέση ηλικία εμφάνισης τα 20 έτη η οποία
συσχετίζεται με αυξημένο αριθμό εξω-γαστρεντερικών εκδηλώσεων και δεσμοειδών
όγκων καθώς και με πρωιμότερη εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων. Συστήνεται γενετικός έλεγχος και καθοδήγηση σε όλους τους ασθενείς με FAP καθώς όταν ανιχνευτεί η
μεταλλάξη c3927_3931delAAAGA στο γονίδιο APC πρέπει να ακολουθεί προληπτικός
έλεγχος στους συγγενείς Α’ βαθμού.
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46-ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μουτζούκης Μ, Θεόπιστος Β, Κατσάνος Κ, Λαμούρη Χ, Χριστοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΛΙΠΩΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΥ
Κουλτσίδας Κ,1 Χαχόπουλος Χ,2 Γλώσσας Ι,3 Δημοπούλου Γ,3 Καλοδήμος Γ,4 Μάνδρος
Χ,5 Λύτρας Δ,3 Βάγια Α1
1
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 2Β Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 4Εργαστήριο Παθολογοανατομίας, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 5Β΄ Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

Σκοπός: Το σύνδρομο βραχέος εντέρου (SBS) σε ενήλικες συνήθως προκύπτει από
χειρουργική εκτομή λεπτού εντέρου λόγω νόσου Crohn, τραύματος, κακοήθειας, ακτινοβολίας ή εμβολής μεσεντέριου αρτηρίας. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή απορρόφησης και διατήρησης ισορροπίας πρωτεϊνών, ενέργειας, υγρών, ηλεκτρολυτών και
θρεπτικών συστατικών.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 46 χρονών με ιστορικό καρκίνου τραχήλου η
οποία αφού υπεβλήθη σε 31 συνεδρίες ακτινοθεραπείας και 4 βραχυθεραπείας, χαρακτηρίστηκε ελεύθερη νόσου μετά από εκτεταμένο απεικονιστικό έλεγχο (CT, PET-CT,
ΜRI). Η ασθενής πέντε μήνες αργότερα εξαιτίας διαρροϊκών κενώσεων και άτυπων
κοιλιακών πόνων απευθύνθηκε σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο όπου διεγνώσθη
με μετακτινική κολίτιδα και ατελή ειλεό, και έλαβε μεσαλαζίνη, κορτικοστεροειδή,
παρακεταμόλη και κωδεΐνη χωρίς ύφεση των συμπτωμάτων. Ένα χρόνο αργότερα
υπεβλήθη σε επείγουσα εντερεκτομή και ειλεοστομία λόγω κοπρανώδους περιτονίτιδας. Εξαιτίας αύξησης των διαρροϊκών κενώσεων και σημαντικής απώλειας βάρους
έλαβε ανάλογα σωματοστατίνης και TTS φαινυντοΐνης χωρίς βελτίωση της συμπτωματολογίας. Ωστόσο, η κλινική της κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά και λόγω ΟΝΒ
νοσηλεύτηκε σε νεφρολογική κλινική, όπου εξαιτίας σοβαρών ηλεκτρολυτικών διαταραχών (Na:110) εμφάνισε status epilepticus και νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, όπου αντιμετωπίστηκε με στέρηση ύδατος με επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Διακομίστηκε
στη γαστρεντερολογική κλινική με μειωμένους τροφικούς παράγοντες, αβιταμίνωση,
αναιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, χαμηλό BMI (15.2), οστεοπόρωση, εμμηνόπαυση. Αρχικά αντιμετωπίστηκε με αναπλήρωση υγρών, διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών, μέτρηση προσλαμβανόμενων-αποβαλλόμενων υγρών από στομία και ούρα,
έναρξη παρεντερικής σίτισης με τοποθέτηση port-α-cath, χορήγηση ppi σε υψηλές
δόσεις για αποφυγή γαστρικών ελκών, μικρά-συχνά γεύματα, αύξηση προσλαμβανόμενου αλατιού (6,3 g/ημέρα), ενίσχυση της p.o. ενυδάτωσης, έναρξη λοπεραμίδης και
συνέχιση φαινυντοΐνης. Στη συνέχεια, η ασθενής έλαβε teduglutide και απογαλακτίστηκε σταδιακά από την παρεντερική διατροφή. Σε 3 μήνες παρατηρήθηκε αύξηση
σωματικού βάρους, ενώ συνολικά σε 12 μήνες αυξήθηκε κατά 20 kg. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές αποκαταστάθηκαν, αφαιρέθηκε το port-α-cath και η ασθενής έχει
πλέον φυσιολογική ζωή, φέροντας ειλεοστομία.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο βραχέως εντέρου αποτελεί σοβαρή μετεγχειρητική
επιπλοκή. Ωστόσο, με την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπεία σε κατάλληλο κέντρο
ο ασθενής μπορεί να έχει θεαματική βελτίωση και να αποκατασταθεί η ποιότητα ζωής
του.
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Εισαγωγή: Τα λιπώματα του παχέος εντέρου είναι καλοήθεις όγκοι, συνήθως ασυμπτωματικοί που ανευρίσκονται τυχαία κατά τη διάρκεια ενδοσκοπικών ελέγχων του
παχέος εντέρου. Η υποτροπιάζουσα σκωληκοειδίτιδα είναι σπάνια κλινική οντότητα
που συνήθως εκδηλώνεται με υποξύ υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος ποικίλης διάρκειας
και έντασης ως αποτέλεσμα μερικής απόφραξης του αυλού της .
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας ηλικίας 58 ετών παραπέμπεται για ενδοσκοπικό
έλεγχο κατωτέρου πεπτικού λόγω υποτροπιαζόντων επεισοδίων κοιλιακού άλγους
εντοπιζόμενου στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Είχε προηγηθεί διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας με απουσία σκιαγράφησης της σκωληκοειδούς απόφυσης και οριακή
διάταση της, εντόπιση αρκετής ποσότητας λίπους στην υποβλεννογόνια στοιβάδα
και απουσία παθολογικού τοιχωματικού εμπλουτισμού, θολερότητας του επιχωρίου
λίπους και διογκωμένων λεμφαδένων. Στον ενδοσκοπικό έλεγχο ανευρέθηκε στην
περιοχή του τυφλού, στην ανατομική θέση του τρήματος της σκωληκοειδούς απόφυσης υποβλεννογόνιο μόρφωμα με καλοήθεις χαρακτήρες διαστάσεων 6-7 mm, από
το οποίο ελήφθη υλικό για βιοψία. Στην ιστοπαθολογική εξέταση δειγμάτων από το
μόρφωμα περιγράφηκε οίδημα, ηπίου βαθμού φλεγμονώδεις διηθήσεις ενώ στον
υποβλεννογόνιο αναγνωρίστηκαν ομάδες ώριμων λιποκυττάρων ? εικόνα που θα
μπορούσε να παρατηρηθεί στα πλαίσια λιπώματος.
Συμπέρασμα: Τα λιπώματα του παχέος εντέρου είναι καλοήθεις όγκοι και όταν ανευρίσκονται στην περιοχή του τυφλού εξαιτίας των ιδιαίτερων ανατομολειτουργικών χαρακτηριστικών του όπως η μειωμένη κινητικότητα του, η ύπαρξη της σκωληκοειδούς
απόφυσης και της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, μπορούν να προκαλέσουν παθολογικές
καταστάσεις ή κλινικά συμπτώματα απόρροια της ποικίλου βαθμού απόφραξης του
αυλού.
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ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Βοιδήλα Σ,1 Σίδερης Π,2 Κουφού Ε2
1
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, Αίγιο, 2Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, Αίγιο

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Δημοπούλου Κ,1 Δημοπούλου Α,2 Δημοπούλου Δ,3 Ζάβρας Ν,2 Φεσσάτου Σ3
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Παιδοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 3Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Περιγραφή περιστατικού: Το περιστατικό αφορά σε μία 39χρονη γυναίκα η οποία
εισήχθη στο νοσοκομείο μας λόγω διάρροιας από 20ημέρου, ηπίου διάχυτου κοιλιακού άλγους και έντονης κόπωσης, χωρίς πυρετό. Η ασθενής ανέφερε παρόμοια συμπτώματα προ δεκαετίας με αρνητικό ορολογικό έλεγχο και ενδοσκοπικές εξετάσεις
για κοιλιοκάκη και ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Από το ατομικό ιστορικό,
παρουσία θυρεοειδίτιδας Hashimoto, υπό φαρμακευτική αγωγή με θυρορμόνη. Η φυσική εξέταση ανέδειξε μειωμένους εντερικούς ήχους, με κοιλία μαλακή και ευπίεστη.
Η ακτινογραφία κοιλίας ανέδειξε διάταση του παχέος εντέρου, κυρίως αριστερά και
παρουσία υδραερικών επιπέδων λεπτού εντέρου στη δεξιά κοιλία. Ο συνήθης βιοχημικός έλεγχος ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων και οι καρκινικοί δείκτες αρνητικοί. Δύο διαδοχικές παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων ήταν αρνητικές. Παρότι
ο προηγηθείς ορολογικός έλεγχος της ασθενούς ήταν αρνητικός, ζητήθηκε εκ νέου
ορολογικός έλεγχος τόσο για κοιλιοκάκη όσο και για ρευματικές ασθένειες. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία κοιλιάς που ανέδειξε
σχετική διάταση των ελίκων του λεπτού εντέρου, πάχυνση των πτυχών της νήστιδας
και του ειλεού με νηστιδοποίηση του ειλεού, παρουσία ολιγάριθμων μη αποφρακτικών εγκολεασμών λεπτού εντέρου, διάταση του παχέος εντέρου και αρκετούς σχετικά
διογκωμένους μεσεντέριους λεμφαδένες. Η ανωτέρω εικόνα έθεσε ισχυρή την υποψία
για κοιλιοκάκη, οπότε η ασθενής τέθηκε σε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης με πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ορού ήταν όλα αρνητικά
εκτός από τα αντισώματα τρανσγλουταμινάσης (tTG) που ήταν θετικά, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση της κοιλιοκάκης. Η ασθενής εξήλθε με οδηγίες για δίαιτα ελεύθερη
γλουτένης και παραμένει ασυμπτωματική ένα έτος μετά.
Συμπεράσματα: Η συμβολή του Ακτινολόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διάγνωση της κοιλιοκάκης, μιας νόσου του γαστρεντερικού με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα
στον ενήλικο πληθυσμό, η οποία γενικά υποδιαγιγνώσκεται. Εφόσον η διάγνωση
επιβεβαιωθεί με τον ορολογικό/ανοσολογικό έλεγχο ή τη βιοψία λεπτού εντέρου, η
νόσος ανταποκρίνεται εντυπωσιακά στην τροποποίηση της δίαιτας.
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Σκοπός: Οι καλοήθεις ορθοπρωκτικές παθήσεις, όπως οι αιμορροϊδες, οι ραγάδες και
τα περιπρωκτικά αποστήματα και συρίγγια, αποτελούν ετερογενή ομάδα διαταραχών
που προκαλούν σημαντική νοσηρότητα στο παιδί και την οικογένεια του. Σκοπός της
μελέτης είναι να συνοψίσουμε την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση
τους στην παιδική ηλικία.
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και
συγκεντρώθηκαν τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με αυτές τις διαταραχές.
Αποτελέσματα: Οι αιμορροϊδες είναι σπάνιες στα παιδιά και προκαλούνται από φλεβική στάση λόγω δυσκοιλιότητας ή ηπατικής νόσου. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική
εξέταση και η θεραπεία είναι συντηρητική με διατροφή πλούσια σε ίνες και υγρά, ενώ
επί αποτυχίας προτείνονται μη χειρουργικές μέθοδοι (σκληροθεραπεία, απολίνωση,
κρυοθεραπεία) καθώς και αιμορροϊδεκτομή. Η ραγάδα αποτελεί την κυριότερη αιτία
αιματοχεσίας στα παιδιά και η διάγνωση γίνεται με εξέταση του πρωκτικού δακτυλίου. Συνήθως υποστρέφει έπειτα από αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας ή με τοπικούς
παράγοντες (λιδοκαΐνη, αναστολείς διαύλων ασβεστίου), ενώ σε υποτροπιάζουσες
καταστάσεις εφαρμόζεται έγχυση αλλαντικής τοξίνης στο δακτύλιο ή σφιγκτηροτομή. Τα περιπρωκτικά αποστήματα και συρίγγια εμφανίζονται κυρίως στο πρώτο έτος
με πυρετό, πόνο, ερύθημα ή μάζα στον πρωκτό και επιβεβαιώνονται με την κλινική
εξέταση και τις απεικονιστικές μεθόδους. Αντιμετωπίζονται αρχικά συντηρητικά με
τοπική υγιεινή και παροχέτευση, ενώ σε επιμένουσες περιπτώσεις γίνεται εκτομή του
αποστήματος. Στα περιπρωκτικά συρίγγια πραγματοποιείται συριγγοτομή ή συριγγεκτομή με υψηλά ποστοστά υποτροπών
Συμπεράσματα: Οι ορθοπρωκτικές παθήσεις στα παιδιά, αν και συνήθως παρουσιάζουν καλοήθη πορεία, πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, ώστε να αποκλειστεί άλλη
σοβαρή υποκείμενη νόσος και να αποφεύγονται περιττές επεμβάσεις.
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Καρλατήρα Α,1 Τριανταφύλλου Κ,2 Καστή Α3
1
Division of Dietetics, Queen Margaret University, Edinburgh, 2Ηπατογαστρεντερολογική
Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 3Τμήμα Διατροφής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΝΕΦΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΝΟΡΑΔΡΕΛΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Καραταπάνης Σ,1 Μανώλακα Χ,1 Τζωράκη Μ,1 Παπαστεργιου Β,2 Αρνας Ν,1 Χατζηαντωνίου Α,1 Φρόνας Γ,1 Γόμπος Γ,1 Παπακωνσταντίνου Φ,1 Ροδίτης Δ,1 Ματθαιόπουλος Γ,1 Κώστας Ν1
1
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Σκοπός: Oι ασθενείς με Σύνδρομο Ευερέθιστου Έντερου (ΣΕΕ) εμφανίζουν περιόδους
έξαρσης-ύφεσης επηρεαζόμενοι από ψυχοκοινωνικές μεταβολές ή κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων (1) καθορίζοντας την ποιότητα ζωής τους (2). Διερευνήθηκε η
συσχέτιση μεταξύ σοβαρότητας συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ΣΕΕ.
Επιπλέον, διερευνήθηκε η υπεροχή του φύλου και της διατροφικής κατάστασης με βάση
το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).
Υλικό-Μέθοδοι: Συγχρονική μελέτη παρατήρησης, 79 διαγνωσμένοι ασθενείς 1865 ετών. Ελήφθησαν ανθρωπομετρικά, δημογραφικά στοιχεία και συμπληρώθηκαν
ερωτηματολόγια Irritable Bowel Syndrome - Severity Score System (IBS-SSS), Irritable
Bowel Syndrome - Quality Of Life (IBS-QOL) (πίνακας 1). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για μη κανονική κατανομή.
Αποτελέσματα: Σημαντική αρνητική συσχέτιση (p<0.001) μεταξύ σοβαρότητας
συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής (πίνακας 2), αλλά και συνολικής ποιότητας ζωής
ασθενών ίδιου φύλου, ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (p<0.05). Αναφορικά με
τη συνολική ποιότητα ζωής (πίνακας
3), ασθενείς ίδιου φύλου, ηλικίας και Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δείγματος
Ν=79
% Τυπική Απόκλιση
οικογενειακής κατάστασης εμφάνισαν Μεταβλητές
44(27-53)
σημαντική μείωση στο QOL-IBS. Οι Ηλικία (έτη)
62 (78,5%) γυναίκες
παντρεμένοι εμφάνισαν υψηλότερο Φύλο (%)
17 (21,5%) άνδρες
IBS-QOL από τους ανύπαντρους ίδιας
ΔΜΣ (kg/m )
25,3 (22,5-29,6)
ηλικίας, φύλου και IBS-SSS (p<0,05).
IBS-SSS
(μονάδες)
(Μέση
τιμή)
260
90
Συμπεράσματα: Γυναίκες, εργαζόμενοι
QOL-IBS
(%)
(Mέση
τιμή)
57
22
σε συνθήκες άγχους και άτομα υψηλού
μορφωτικού επιπέδου είναι επιρρεπέστεροι στο ΣΕΕ. Η σοβαρότητα των Πίνακας 2. Συσχέτιση σοβαρότητας συμπτωμάτων - ποιότητας ζωής
Συντελεστής συσχέτισης
p-value
συμπτωμάτων είχε σημαντική αντιστρόσοβαρότητας
φως ανάλογη σχέση με τις υποκατηγο- Σκορ
-0,593
<0,001
συμπτωμάτων
ρίες της ποιότητας ζωής, ανεξαρτήτως
φύλου και ηλικίας. Παρατηρείται επιδείΠίνακας 3.Mοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, εξαρτημένη μεταβλητή η
νωση ποιότητας ζωής σε συνάρτηση με συνολική ποιότητα ζωής (Ν=77)
επιδείνωση των συμπτωμάτων.
β
95% ΔΕ
p-value
*

2

*

Σκοπός: Το ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) αποτελεί μείζονα επιπλοκή σε
ασθενείς με μη αντιρροπoύμενη κίρρωση, ενώ σχετίζεται με δυσμενή έκβαση
μετά από μεταμόσχευση ήπατος. Η αποτελεσματικότητα της νοραδρεναλίνης
στη θεραπεία του ΗΝΣ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σκοπός της μελέτης ήταν να
καταγράψουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση του ΗΝΣ με τον συνδυασμό της ενδοφλέβιας χορήγησης νορεπινεφριδινης και λευκωματϊνης.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 19 ασθενείς (μέση ηλικία 55.8
έτη, 63.1% άνδρες) με ΗΝΣ που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας και έλαβαν
συνδυασμένη ενδοφλέβια αγωγή με νοραδρεναλίνη (0.5-3 mg/h) και λευκωματίνη (1 γρ/kg για 48ώρες, και ακολούθως 20-40 γρ/ημέρα) για 14 ημέρες. Τα
κύρια καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας και η επιβίωση στους 3 μήνες.
Αποτελέσματα: Έπειτα από 14 ημέρες συνδυασμένης θεραπείας, βελτίωση
της νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού <1.5 mg/dL) παρατηρήθηκε συνολικά σε 10/19 (52.6%) ασθενείς. Η επιβίωση στους 3 μήνες ήταν 8/19 (42.1%).
Tο baseline MELD-score και η ανταπόκριση στη συνδυασμένη θεραπεία με νοραδρεναλίνη και λευκωματίνη συσχετίστηκαν με την επιβίωση στους 3 μήνες.
Συμπεράσματα: Η χρήση ΝΑ και λευκωματίνης στη θεραπεία του ΗΝΣ συνδυάζεται με ικανοποιητικά ποσοστά βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας η επιβίωση όμως των ασθενών παραμένει ιδιαίτερα δυσμενής.

**

*Διάμεσος (ενδοτεταρτημοριακό εύρος)
λόγω μη κανονικότητας των δεδομένων, **Συμμεταβλητές: φύλο, ηλικία

IBS-SSS (ανά μονάδα)

-0,145

(-0,188 , -0,101)

<0,001

Παντρεμένοι
ανύπαντρων)

9,07

(0,24 , 17,91)

0,044

(έναντι
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
C, ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Καραταπάνης Σ,1 Μανώλακα Χ,1 Παπαστεργίου Β,2 Αρνάς Ν,1 Τζωράκη Μ,1 Χατζη
αντωνίου Α,1 Φρόνας Γ,1 Γόμπος Γ,1 Παπακωνσταντίνου Φ,1 Καίκης Α,1 Ζαγοριανού Α,1 Κώστας Ν1
1
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων», Αθήνα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟ 5- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Καραταπάνης Σ,1 Παπαστεργίου Β,2 Μανώλακα Χ,1 Αρνάς Ν,1 Χατζηαντωνίου Α,1
Τζωράκη Μ,1 Φρόνας Γ,1 Παπακωνσταντίνου Φ,1 Γόμπος Γ,1 Ροδίτης Δ,1 Ματθαιόπουλος Γ,1 Καίκης Α1
1
Ά Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Σκοπός: Οι χρήστες τοξικών ουσιών αποτελούν μια δύσκολη στη προσπέλαση
ομάδα ασθενών. Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας
από την αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (με τα νεότερα αντιικά
φάρμακα) με πρόσφατη ή ενεργό χρήση ΕΦ τοξικών ουσιών.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 86 ασθενείς (Α/Γ=56/30) χρήστες ΕΦ τοξικών ουσιών. Οι περισσότεροι από αυτούς (62/80) ακολουθούν πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε έλεγχο του HCV-RNA,
του γονοτύπου του ιού και σε ελαστογραφία για τη διαπίστωση του βαθμού της
ηπατικής ίνωσης. Όλα τα άτομα με θετικό HCV-RNA υπεβάλλοντο σε αντιική
αγωγή με τα νεότερα αντιικα φάρμακα ανάλογα με τον γονότυπο και τον βαθμό
της ίνωσης.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συνταγογράφηση της αγωγής έγινε και στους 86 ασθενείς. Από αυτούς οι 6 (6.9%) δεν την έλαβαν ποτέ, ενώ από τους υπόλοιπους που
την ξεκίνησαν, άλλοι 5 (5.8%) παραβίασαν σημαντικά το πρόγραμμα λήψης των
φαρμάκων. Η πλειοψηφία των ασθενών που δεν έλαβε ποτέ τη θεραπεία ή παραβίασε σημαντικά το θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν ακολουθούσε πρόγραμμα του
ΟΚΑΝΑ. Από τους υπολοίπους ασθενείς που συμπλήρωσαν επιτυχώς τη θεραπεία
17/75 (22.6%) δεν επανήλθαν στο τέλος της αγωγής για επανέλεγχο, αλλά αρκετά
αργότερα. Συνολικά, σε πλήρη επανέλεγχο υπεβλήθησαν 58 (67.4%) ασθενείς και
το ποσοστό μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης ήταν 100%.
Συμπεράσματα: H χορήγηση αντιικής αγωγής σε χρήστες ΕΦ ουσιών ενδέχεται
να παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες σε σχέση με την παρακολούθηση και τη
συμμόρφωση των ασθενών με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ωστόσο, η πολυεπίπεδη προσέγγιση μέσω στενής συνεργασίας με τις δομές του ΟΚΑΝΑ μπορεί
να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης.

Σκοπός: Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και γονότυπο 5 σπανίζουν στη
χώρα μας, είναι όμως γνωστό ότι στο νησί της Ρόδου υπάρχει θύλακας ασθενών με XHC που φέρουν αυτό το γονότυπο. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας
στη θεραπεία με τα νεότερα αντιικά φάρματα ασθενών με ΧΗC και το σπάνιο
γονότυπο 5.
Υλικό–Μέθοδος: Συμπεριλάβαμε 29 ασθενείς με XHC (Α/Γ=6/23, μέση ηλικία
69,2 έτη) που έφεραν το γονότυπο 5. Όλοι οι ασθενείς είχαν σημαντική ίνωση
και/ή κίρρωση (F3 ή F4 με Fibroscan). Από τους ασθενείς με κίρρωση (20/29)
κανείς δεν εμφάνιζε ρήξη της αντιρρόπησης. Οκτώ κιρρωτικοί ασθενείς είχαν
λάβει ανεπιτυχή αγωγή στο παρελθόν με συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. Δέκα-πέντε ασθενείς έλαβαν αγωγή με sofosbuvir (400
mg, 1X1/ημερ) και ριμπαβιρίνη (δόση 1000 mg όταν το ΒΣ<75 kg και 1200 mg
όταν το ΒΣ >75 kg) για 12 εβδομάδες, 9 έλαβαν αγωγή με το φάρμακο ledipasvir/
sofosbuvir με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες, 2 έλαβαν αγωγή με pibrentasvir/
glecaprevir για 8 εβδομάδες και 3 velpatasvir /sofosbuvir για 12 εβδομαδες.
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς που ελέγξαμε σε (28/28) επιτεύχθηκε μη
ανιχνεύσιμο HCV-RNA στο τέλος της αγωγής (ΕΟΤ). Μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (SVR) παρατηρήθηκε σε 27/27 (100%) ασθενείς που διαθέτουμε στοιχεία 3
μήνες μετά το τέλος της αγωγής. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες στους ασθενείς της μελέτης μας, εκτός από δύο ασθενείς που διαπιστώθηκε πτώση της αιμοσφαιρίνης.
Συμπεράσματα: Τα νεότερα αντιικά φάρμακα φαίνεται να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά SVR σε ασθενείς με ΧΗC και προχωρημένη ίνωση που φέρουν το
σπάνιο γονότυπο 5.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (FIBROSCAN ΚΑΙ SHEAR
WAVE) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ
Καραταπάνης Σ,1 Κώστας Ν,1 Μανώλακα Χ,1 Παπαστεργίου Β,2 Τζωράκη Μ,1 Αρνάς Ν,1 Φρόνας Γ,1 Ματθαιόπουλος Γ,1 Γόμπος Γ,1 Ροδίτης Δ,1 Χατζηαντωνίου Α,1
Καίκης Α1
1
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (HKK) ΚΑΤΑ BCLC.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ HKK
Μανδηλαρά Δ,1 Συρίχα Α,1 Πάντζιος Σ,1 Παναγιωτούνη Μ,1 Κατσαρός Ο,1 Μπάρλα Γ,1
Γαλάνης Π,2 Ελευσινιώτης Ι1
1
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική- Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ¨Οι Άγιοι Ανάργυροι¨
ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Η ελαστογραφία ήπατος αποτελεί σήμερα τη μέθοδο αναφοράς για
τη μη επεμβατική εκτίμηση της ίνωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια.
Η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας γίνεται συνηθέστερα με μέθοδο Transient
Elastography (FIBROSCAN), ωστόσο κάποια κέντρα χρησιμοποιούν την ShearWave-Elastography (SWE). Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθούν οι τυχόν
διαφορές στη διαγνωστική ακρίβεια μεταξύ των δυο μεθόδων εκτίμησης της
ηπατικής ακαμψίας σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριελήφθησαν 64 ασθενείς (Α/Γ=41/23,
μέση ηλικία=48.3 έτη) με χρόνια ηπατίτιδα C (XHC, N=21), χρόνια ηπατίτιδα Β
(XHB, N=20) και μη αλκοολική λιπώδη νόσο ήπατος (ΜΑΛΝΗ, Ν=23). Όλοι οι
ασθενείς υπεβλήθησαν σε FIBROSCAN και SWE, σε κοντινό χρονικό διάστημα
(<δυο εβδομάδες). Με το FIBROSCAN εγένετο μέτρηση και του βαθμού ηπατικής στεάτωσης με μέθοδο CAP (Controlled Attenuation Parameter). Ο βαθμός
συσχέτισης των τιμών ηπατικής ακαμψίας με FIBROSCAN και SWE αξιολογήθηκε
με συντελεστή συσχέτισης Spearman.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C ή Β δεν διέφεραν στην ηλικία
(47.1±11 προς 48.2±11), το ΒΜΙ (26,1±4.9 προς 25.2±4.6) και την εκτίμηση της
λίπωσης μέσω CAP (246±59, προς 227±48). Αντιθέτως, οι ασθενείς με ΜΑΝΛΗ
διέθεταν υψηλότερη τιμή ΒΜΙ (29.1±4.1) και τη τιμή λίπωσης (292±53). Διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση στη μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με τις δύο ελαστογραφικές μεθόδους και στις τρεις ομάδες ασθενών: XHC (r= 0.909, p<0.001),
ΧΗΒ (r= 0.732, p<0.001) και ΜΑΝΛΗ (r=0.830, p<0.001).
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β και C ή ΜΑΝΛΗ το
FIBROSCAN και η SWE προσφέρουν στενή συσχέτιση στην εκτίμηση του βαθμού της ηπατικής ακαμψίας.

Εισαγωγή: Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) αναπτύσσεται συνήθως σε κιρρωτικό υπέδαφος και αρκετά συχνά οι ασθενείς προσέρχονται σε προχωρημένα στάδια,
συνεκτιμώντας τις παραμέτρους και των δύο αυτών νοσημάτων.
Σκοπός: Καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών καθώς και
σταδιοποίηση κατά Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) των κιρρωτικών ασθενών με
ΗΚΚ που προσήλθαν την τελευταία 2ετία σε ένα από τα κέντρα αναφοράς ΗΚΚ.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 68 διαδοχικοί κιρρωτικοί ασθενείς που προσήλθαν με
ΗΚΚ. Μεταξύ αυτών 57 (83.8%) ήταν άνδρες ενώ 14 (20.6%) είχαν ΧΗC, 14 (20.6%) ΧΗΒ,
36 (53%) αλκοολική ή μη λιπώδη νόσο του ήπατος (ΛΝΗ) και 4 (5.8%) αυτοάνοσης αιτιολογίας κίρρωση. Η εκτίμηση του κιρρωτικού υπεδάφους βασίσθηκε στο Child-Pugh
(CP), MELD και ALBI scores.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 68 ασθενών με ΗΚΚ η πλειονότητα (32/68, 47%) κατατάσσονταν στο BCLC-C στάδιο, το 23.5% (16/68) στο BCLC-Β, το 17.7% (12/68) στο
BCLC-Α και το 11.8% (8/68) στο BCLC-D ενώ διαβήτη παρουσίαζε το 38.2% (26/68)
των ασθενών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 56.2% (9/16) των ασθενών σταδίου BCLC-Β κατατάσσονταν σε ALBI grade ?2, 31.25% (5/16) αυτών σε CP ?B7 και 25%
(4/16) σε MELD ? 10 καθιστώντας τους σε πληθυσμό αυξημένου κινδύνου διενέργειας
ενδοαρτηριακού χημειοεμβολισμού που προτείνεται από τις διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες για τους ασθενείς αυτού του σταδίου. Επίσης 14/32 (43.75%) των ασθενών
σταδίου BCLC-C εμφάνιζαν διαβήτη, γεγονός το οποίο πρέπει να συνεκτιμάται στην
επιλογή και την παρακολούθηση της συστηματικής θεραπείας που προτείνεται για
τους ασθενείς αυτού του σταδίου.
Συμπέρασμα: Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με ΗΚΚ σήμερα πάσχουν από
αλκοολική ή μη ΛΝΗ ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 45% των κιρρωτικών με ΗΚΚ προσέρχονται σε προχωρημένο BCLC-C στάδιο και μεγάλο ποσοστό αυτών εμφανίζουν
διαβήτη και άλλες συννοσηρότητες συνεπεία των παραμέτρων του υφιστάμενου μεταβολικού συνδρόμου.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
MAFLD KAI NAFLD ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Πετρούσης Γ,1 Τσιολακίδου Γ,2 Μπρούβαλης Μ,1 Κροκίδης Ξ,1 Παπαδοπούλου Π3
1
Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα, 2Ενδοσκοπικό Τμήμα,
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα, 3Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο
Καβάλας, Καβάλα

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (NAFLD)
Καραουλάνη Θ,1 Καπάταης Χ,2 Πίτσια Τ,1 Ματσούκα Ε,1 Κουντούρη Α,3 Τσαγκιά Σ,4 Ξυντάρης
Μ,2 Τσάκαλης Ν,2 Κίτνα Α,2 Υφαντή Α,2 Σολωμού Σ,2 Καπάταης Α2
1
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο-Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτεϊο, Αθήνα, 2Α΄
Παθολογική κλινική- A΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα, 3Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα, 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας , Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα

Εισαγωγή και Σκοπός: Γνωρίζουμε την ύπαρξη νέων διαγνωστικών κριτηρίων για τη Σχετιζόμενη με Μεταβολικές Διαταραχές Λιπώδη Νόσο του Ήπατος
(MAFLD), χωρίς τη μέχρι σήμερα επικύρωσή τους. Σκοπός της εργασίας είναι
η σύγκριση των υπαρχόντων κριτηρίων για τη Μη Αλκοολική Λιπώδη Διήθηση του Ήπατος (NAFLD), σε σχέση με τα προτεινόμενα κριτήρια της MAFLD, ως
προς την αναγνώριση ασθενών με προχωρημένου βαθμού ηπατική ίνωση.
Υλικά-Μέθοδοι: 155 νοσηλευόμενοι ασθενείς στο Νοσοκομείο μας για το έτος
2020, 89 άνδρες (57,4%), μέσης ηλικίας 66,6 έτη, με διαγνωσμένη λιπώδη διήθηση ήπατος με τη χρήση υπερηχογραφίας. Έγινε καταγραφή επιδημιολογικών
χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, κατάχρηση αλκοόλ, φαρμακευτική αγωγή, συννοσηρότητες), εργαστηριακών δεδομένων και υπολογισμός του ορολογικού
βιοδείκτη FIB-4. Τα κριτήρια για NAFLD και MAFLD πληρούσε το 76,7% και 80%,
αντίστοιχα. Η παρουσία προχωρημένου βαθμού ίνωσης (F3-F4), διαπιστώθηκε
με βάση τον μη επεμβατικό ορολογικό δείκτη FIB-4 (>3.25)
Αποτελέσματα: Από τους 155 ασθενείς συνολικά, 40 (26,45%) παρουσίαζαν
προχωρημένου βαθμού Ηπατική Ίνωση. Από αυτούς ήταν ταξινομημένοι, με
βάση τα διαγνωστικά κριτήρια για MAFLD και NAFLD,το 75% και 67,5% αντίστοιχα. Τέλος υπολογίστηκε η επίπτωση της παρουσίας προχωρημένης ίνωσης
στις δύο υποομάδες και ήταν 25% στην MAFLD και 23,5% στην NAFLD.
Συμπεράσματα: Η ταξινόμηση ασθενών με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια για
MAFLD, δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά στον κίνδυνο εμφάνισης ίνωσης
προχωρημένου σταδίου, σε σχέση με αυτήν των κριτηρίων της NAFLD. Ωστόσο
αναγνώριζε καλύτερα ασθενείς με λιπώδη διήθηση και προχωρημένη ίνωση με
βάση τον μη επεμβατικό βιοδείκτη FIB-4.
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Σκοπός: Η επιδημιολογική μελέτη της μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος
(NAFLD) στην Ελλάδα.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας, έγινε καταγραφή των δημογραφικών, σωματομετρικών
βιοχημικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών, συν-νοσηρότητες και η πορεία των ασθενών
με NAFLD/NASH που εξετάστηκαν στο ηπατολογικό κέντρο του Νοσοκομείου μας κατά την
περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018. Οι ασθενείς είχαν απεικόνιση ενδεικτική ηπατικής στεάτωσης με απουσία άλλης αιτιολογίας χρόνιας ηπατοπάθειας αποτέλεσαν την ομάδα NAFLD,
ενώ η άλλη ομάδα NASH, ορίστηκε η επιπρόσθετη τρανσαιμινασαιμία συνοδευόμενη από
ένα ή περισσότερους παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου.
Αποτελέσματα: Από τους 168 ασθενείς μας, οι 90 (53,57%) ήταν άνδρες, μέσης ηλικίας 54,2±11,9
έτη, μέση διάρκεια παρακολούθησης 3 έτη (εύρος 0-13). Οι 46 (27,38%) ασθενείς εμφάνισαν
NAFLD, 78 (46,43%) NASH και NASH-κίρρωση οι 48 (28,57%). Στο 59,8% καμία κατανάλωση
αιθυλικής αλκοόλης, στο 41,8% (κυρίως άνδρες) είχαν περιστασιακή κατανάλωση <110 gr/w.
Ο μέσος όρος BMI 29,8 ±3,8 kgr/m2 με την κατανομή των ασθενών, 41,8% υπέρβαρους, 46,8%
παχύσαρκους και 11,4% παθολογικά παχύσαρκους. Παχυσαρκία κεντρικού τύπου είχαν 82,8%
των ασθενών, 58% δυσλιπιδαιμία, 39,8% ΣΔ τύπου ΙΙ και 36,8% ΑΥ. Το σύνολο των ασθενών είχαν
υπερηχογράφημα ήπατος(ένδειξη λιπώδους διήθησης), ενώ οι 98 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε
ελαστογραφία και οι 28 (16,66%) σε βιοψία ήπατος. Ο δείκτης ηπατικής ακαμψίας με διάμεση τιμή
για την ομάδα NAFLD ήταν 6,1 kpa, για την NASH ήταν 8,5 kpa και για την NASH-κίρρωση ήταν
22,8 kpa(p<0,001). Διαπιστώθηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων της ελαστογραφίας με την ιστολογική ίνωση, Η διακύμανση των βιοχημικών δεικτών (ALT, AST, γGT) κυρίως
στην ομάδα NASH και NASH-κίρρωση,
ήταν αυξημένα. Κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης, 10(5,95%) ασθενείς
νοσηλεύτηκαν, ενώ σημειώθηκαν 6
(3,57%) θάνατοι (4 σχετιζόμενοι με την
ηπατοπάθεια NASH-κίρρωση και 2 σχετιζόμενοι με την ηπατοπάθεια NASH)
Συμπεράσματα: Η ελαστογραφία
ήπατος (Fibroscan), ALT/AST/γGT, αποτελούν βασικοί δείκτες παρακολούθησης των ασθενών NAFLD/NASH.
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Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ (ΝAFLD) ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (Η.Κ.Κ.): ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καπάταης Χ,1 Καραουλάνη Θ,2 Πίτσια Τ,2 Ματσούκα Ε,2 Κουντούρη Α,3 Τσαγκιά Σ,4 Ξυντάρης Μ,1 Τσάκαλης Ν,1 Κίτνα Α,1 Υφαντή Α,1 Σολωμού Σ,1 Καπάταης Α1
1
Α΄ Παθολογική κλινική - A΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα, 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο-Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτεϊο, Αθήνα,
3
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα, 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας , Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό
Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα", Αθήνα

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ CHB ΥΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΓΗ ΜΕ TENOFOVIR – DISOPROXIL
FUMARATE (TDF) ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Καραουλάνη Θ,1 Καπάταης Χ,2 Κουντούρη Α,3 Τσαγκιά Σ,4 Πίτσια Τ,1 Ματσούκα Ε,1 Ξυντάρης Μ,2 Τσάκαλης Ν,2 Κίτνα Α,2 Λαμπρόπουλος Π,2 Σολωμού Σ,2 Καπάταης Α2
1
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο - Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτεϊο, Αθήνα, 2Α΄ Παθολογική κλινική - A΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα,
3
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό
Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

Σκοπός: Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης του Η.Κ.Κ. επί
εδάφους μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΝΑFLD) που είναι εκδήλωση του
μεταβολικού συνδρόμου. Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με NAFLD και με
διάγνωση Η.Κ.Κ. και η σύγκριση των χαρακτηριστικών τους με Η.Κ.Κ. άλλης αιτιολογίας.
Υλικό–Μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν 87 ασθενείς 68 άνδρες, μέσης
ηλικίας 61,8 έτη (32 NAFLD με Η.Κ.Κ, 65 με Η.Κ.Κ. επί εδάφους άλλης αιτιολογίας ηπατοπάθειας). Μελετήσαμε τις διαφορές στα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
(φύλο, ηλικία, μεταβολικό σύνδρομο με Σ.Δ) παρουσία κίρρωσης ήπατος, τιμές AFP
και της μορφολογίας του Η.Κ.Κ. (μονήρης η πολυεστιακός).
Αποτελέσματα: Από τους 87 ασθενείς, 32 είχαν NAFLD με διαγνωσθέν Η.Κ.Κ. (25 άνδρες,
28,7%) μέσης ηλικίας 59,4±4,8 έτη ενώ οι μη NAFLD με διάγνωση Η.Κ.Κ. ήταν 55 (48 άνδρες, 55,2%) με μέση ηλικία 59,6±5,8 έτη. Η μέση τιμή AFP ήταν 32,220 ng/ml ± 510,204
στα NAFLD/H.K.K. και 16,116 ng/ml ± 110,310 στα μη NAFLD/H.K.K. Τα πολυεστιακά Η.Κ.Κ.
σημειώθηκαν στο 25% με NAFLD/H.K.K. έναντι 39% σε ασθενείς μη NAFLD/H.K.K. Οι 5
ασθενείς από τους 32 (15,6%) από τους ασθενείς με NAFLD/H.K.K. δεν είχαν κίρρωση ήπατος και το 84% είχε Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με
NAFLD/H.K.K. είχαν μεγαλύτερο
ποσοστό μονήρεις εστίες σε σχέση με αυτούς που ήταν μη NAFLD
με διαγνωσθέν Η.Κ.Κ. και οι μισοί
από αυτούς είχαν Η.Κ.Κ. που ήταν
πολυεστιακός. Είναι αναγκαίες
οι μελλοντικές μελέτες σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών για την
τεκμηρίωση της παθοφυσιολογίας και των χαρακτηριστικών των
ασθενών που είχαν NAFLD/H.K.K.
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Σκοπός: Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες στους ασθενείς με CHB υπό TDF με
ηλικία άνω των 60 ετών με οστική ή νεφρική βλάβη εκτιμώνται για τροποποίηση της
αγωγής τους. Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση της ασφάλειας της μακροχρόνιας αγωγής και το ποσοστό που χρειάζεται τροποποίηση της αγωγής.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη των ασθενών με CHB υπό μακροχρόνια αγωγή με TDF που παρακολουθούνται στο Α’ Ηπατολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας.
Αποτελέσματα: Αναλύσαμε 178 ασθενείς (12 ασθενείς με HbeAg θετικοί-22 ασθενείς
με κίρρωση ήπατος/πυλαία υπέρταση-3 ασθενείς με Σ.Δ), 110 άνδρες, μέσης ηλικίας
58±16 έτη, υπό TDF για >24 μήνες. Οι 62(34,8%) ασθενείς είχαν συννοσηρότητες (Σ.Δ,
ΑΥ, δυσλιπιδαιμία – υπερχοληστερολαιμία, Σ.Ν) και 42% είχαν προηγούμενη θεραπεία
με Lamivudine. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 60±12 μήνες με ιολογική και
βιοχημική ύφεση σε 97,8% και 89,4% στους 24 μήνες και 99,1% και 92% στους 48 μήνες αντίστοιχα. Οι τέσσερις ασθενείς (1 HbeAg θετικός) είχαν κάθαρση HbsAg μετά
από 48 (36–92) μήνες θεραπείας. Οι 48% των ασθενών ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών
στην έναρξη της θεραπείας με TDF και στο 60,1% στην τελευταία επίσκεψη eGFR < 60
ml/min παρατηρήθηκε στο 18% των ασθενών στην έναρξη. Οι 22 ασθενείς (25,9%)
παρουσίασε υποφωσφαταιμία (<2,5 mg/dl) και 6/22(27,3%) παρουσίασε eGFR <60 ml/
min. Στη μελέτη μας τόσο ο Σ.Δ όσο και η υπέρταση σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές
συστάσεις για αλλαγή του TDF
σε Entecavir (ETV) ή Tenofovir
Alfenamide TAF.
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας
το 34,8% των ασθενών μας με
CHB εμφανίζει συννοσηρότητες
και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες μπορεί να διακόψει τη
θεραπεία με TDF και να λάβει
ETV ή TAF με εξαιρετικά αποτελέσματα.
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ. ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Βαδαρλής Α,1 Χανταβαρίδου Σ,2 Καλοπήτας Γ,3 Καρανίκα Ε,2 Τσεκιτσίδη Ε,2 Μπακαλούδη ΔΡ,2 Χουρδάκης Μ2
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3Γαστρεντερολογικό τμήμα, Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ
Δημητρίου Γ,1 Γιανναράκης Μ,1 Ρωμανός Ι,2 Κουλεντάκη Μ,1 Δασκαλάκη Α,2 Τζαρδή Μ,3
Σαμωνάκης Δ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 2Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 3Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Η αυξανόμενη επίπτωση της παιδιατρικής μη-αλκοολικής λιπώδους νόσου
του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) απαιτεί την ύπαρξη έγκυρων, ευαίσθητων και ειδικών μεθόδων
ανίχνευσης. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση έχει στόχο τη
διερεύνηση των διαφορών των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών
παιδιατρικών ασθενών με ΜΑΛΝΗ σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων (MEDLINE, Scopus and Εmbase) ως το Ιούνιο του 2021 για μελέτες που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά παιδιατρικών ασθενών με ΜΑΛΝΗ και υγιών μαρτύρων.
Ως πρωτογενές καταλυτικό σημείο ορίστηκε η σύγκριση της ανθρωπομετρίας και ως
δευτερογενή η σύγκριση του βιοχημικού και λιπιδαιμικού προφίλ. Η εκτίμηση της μεθοδολογικής ποιότητας των μελετών πραγματοποιήθηκε με το Newcastle-Ottawa Scale
και τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέση διαφορά με 95% διάστημα εμπιστοσύνης
Αποτελέσματα: Συνολικά 64 μελέτες εισήχθησαν στη μετα-ανάλυση και οι διαφορές
στο βάρος σώματος της ομάδας των μαρτύρων οδήγησαν στη δημιουργία δύο επιμέρους συγκρίσεων: συγκρίνοντας παιδιατρικούς ασθενείς με ΜΑΛΝΗ με φυσιολογικού
βάρους μάρτυρες, καταδείχθηκε μία στατιστικά σημαντική διαφορά στο βάρος (23.0
kg, 95%CI, 14.0 ως 31.8, P<0.00001), δείκτη μάζας σώματος (2.52 kg/m2, 95%CI 2.13 ως
2.91,P<0.00001), περίμετρο μέσης (25.8 cm, 95%CI 20.6 ως 30.9,P<0.00001), αλανινική
αμινοτρανσφεράση (32.4 IU/L, 95%CI, 25.3 ως 39.5, P<0.00001) και τριγλυκερίδια (39.2
mg/dl, 95%CI, 31.0 ως 47.4, P<0.00001). Παρόμοια στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ελήφθησαν συγκρίνοντας παιδιατρικούς ασθενείς με ΜΑΛΝΗ με υπέρβαρους/παχύσαρκους μάρτυρες στο βάρος (6.81 kg, 95%CI, 3.81 ως 9.81, P<0.0001), περίμετρο
μέσης (7.35 cm, 95%CI, 6.20 ως 8.49,P<0.00001), δείκτη μάζας σώματος (2.19 kg/m2,
95%CI, 1.76 ως 2.62,P<0.00001), αλανινική αμινοτρανσφεράση (21.8 IU/L, 95%CI, 18.3
ως 25.3, P<0.00001) και τριγλυκερίδια (18.7 mg/dl, 95%CI, 14.0 ως 23.4, P<0.00001)
Συμπεράσματα: Τα ανθρωπομετρικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ΜΑΛΝΗ διαφέρουν στατιστικά σημαντικά με μάρτυρες της ίδιας ηλικιακής
ομάδας. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην έγκαιρη ανίχνευση της ΜΑΛΝΗ.
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Σκοπός: Η ομφαλοκήλη επιπλέκει περίπου το 20% των ασθενών με ασκιτική συλλογή. Η περίσφιξη ή/και ρήξη σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα στους ασθενείς με
μη αντιρροπούμενη κίρρωση (ΜΑΚ) και χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.
Στόχος είναι καταγραφή της έκβασης ασθενών με ΜΑΚ και ασκίτη που υπεβλήθησαν
σε χειρουργική αποκατάσταση ομφαλοκήλης.
Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη 05/2014-01/2021 σε ασθενείς με ΜΑΚ οποιασδήποτε
αιτιολογίας και ασκίτη που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση επιπλεγμένης ομφαλοκήλης. Μελετήθηκαν κλινικά, επιδημιολογικά και εργαστηριακά δεδομένα
πριν και μετά (τελευταίο follow-up) το χειρουργείο και οι μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Αποτελέσματα: 13 ασθενείς (11 άντρες) με μέσον όρο ηλικίας 59. Αιτιολογία κίρρωσης: αλκοόλ 60%, αλκοολ-HCV σε 15%, HBV και HCV 15%, κρυψιγενής 10%. Δύο είχαν
θρόμβωση πυλαίας και τρεις ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ).
11 υπεβλήθησαν σε επείγουσα χειρουργική αποκατάσταση με ένδειξη: στραγγαλισμός (4), ρήξη (5), περίσφιξη (2) και 2 σε προγραμματισμένη. Πλαστική αποκατάσταση
και τοποθέτηση πλέγματος έγινε σε 3, ενώ συρραφή χωρίς πλέγμα στους υπόλοιπους.
Το median MELD-score πριν και μετά το χειρουργείο ήταν 17. Δεν υπήρξε επιμόλυνση/
διάσπαση τραύματος. Χορηγούνταν σε όλους αντιβιοτικά και ανθρώπινη αλβουμίνη.
Το 25% παρουσίασε ασυμπτωματική υποτροπή της ομφαλοκήλης. Οκτώ ασθενείς
(61.5%) απεβίωσαν εντός 1-3 μηνών, στα πλαίσια επιδεινούμενης ηπατικής ανεπάρκειας, HRS και MOF. Η διάμεση επιβίωση ήταν 3 μήνες (1-40 μήνες). Ένας ασθενής χάθηκε
στην παρακολούθηση και ένας υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος.
Συμπέρασμα: Οι επιπλοκές από τις ομφαλοκήλες σε ΜΑΚ έχουν δυσμενή πρόγνωση
και η αναγκαία χειρουργική αποκατάσταση σχετίζεται με ψηλή θνητότητα. Καλή ρύθμιση του ασκίτη με διουρητικά (και TIPS) μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή της δραματικής αυτής επιπλοκής.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κόγιας Δ, Μιμίδης Κ
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

H ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΙΛΕΟ-ΤΥΦΛΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ
Δημοπούλου Α, Δημοπούλου Κ,2 Δημοπούλου Δ,3 Κοντάκη Ε,3 Ζάβρας Ν,1 Φεσσάτου Σ3
1
Παιδοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 3Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Εισαγωγή: Η μακροχρόνια αγωγή με νουκλεοσιδικά ανάλογα (ΝΑ) σε ασθενείς
με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) έχει βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης και αυξήσει
το προσδόκιμο ζωής τους. Ως αποτέλεσμα, ο προοδευτικά γηράσκων πληθυσμός των θετικών στην ηπατίτιδα Β ασθενών, παρουσιάζει ολοένα και περισσότερες συννοσηρότητες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της
νόσου.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός του επιπολασμού των συννοσηροτήτων σε ασθενείς
με ΧΗΒ υπό ΝΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο
την επαρκή παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 319 (189 άντρες, 130 γυναίκες) ασθενείς με ηπατίτιδα
Β(HBV), που παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 8 ετών (εύρος 2-11) στο
Ηπατολογικό Ιατρείο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Οι 239 εξ αυτών λάμβαναν
θεραπεία με ΝΑ.
Αποτελέσματα: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 60 έτη(εύρος 49-70). Οι
121 από τους 239 ασθενείς λάμβαναν αγωγή με tenofovir disoproxil fumarate
(TDF)(50.6%), οι 102 με εντεκαβίρη (42.7%), ενώ οι 16 με tenofovir alafenamide
fumarate (6.7%). Κίρρωση κατά την έναρξη της παρακολούθησης τους παρουσίασαν οι 33 από τους 319 ασθενείς (10,34%), ενώ ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ)
σε ασθενείς υπό αγωγή με ΝΑ παρουσιάστηκε σε 4 εξ αυτών (1,25%). Τις συχνότερες συννοσηρότητες στους ασθενείς με ΧΗΒ υπό ΝΑ αποτέλεσαν η αρτηριακή
υπέρταση (32,2%), η δυσλιπιδαιμία (20,9%) και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου
2 (12,9%). Όλοι οι ασθενείς που παρουσίασαν ΗΚΚ είχαν τουλάχιστον 1 από τις
ανωτέρω συννοσηρότητες.
Συμπέρασμα: Ανάμεσα στους Έλληνες ασθενείς με ΧΗΒ υπό ΝΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι περισσότεροι λαμβάνουν μονοθεραπεία με TDF ή εντεκαβίρη, έχουν μέση ηλικία τα 60 έτη και παρουσιάζουν
συννοσηρότητες που χρήζουν παρακολούθησης και προσεκτικής διαχείρισης.
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Σκοπός: Η προϊούσα οικογενής ενδοηπατική χολόσταση (ΠΟΕΧ) εκδηλώνεται
στην πρώιμη παιδική ηλικία με χολόσταση, κνησμό, αυξημένη συγκέντρωση
χολικών αλάτων και φυσιολογική γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση (γ-GT), ενώ
οδηγεί προοδευτικά σε ηπατική ανεπάρκεια. Η αντιμετώπιση της είναι αρχικά
συντηρητική με ουρσοδεοξυχολικό οξύ και αντικνησμώδη φάρμακα και σε περίπτωση αποτυχίας ενδοσκοπική ή χειρουργική, ενώ η μεταμόσχευση ήπατος
αποτελεί την τελική λύση. Η παρουσίαση παιδιού με έντονο κνησμό λόγω σοβαρής ΠΟΕΧ που αντιμετωπίσθηκε με παράκαμψη της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και
η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.
Περιγραφή περιστατικού: Αγόρι ηλικίας 3.5 ετών με ιστορικό χολοστατικού
ικτέρου και κνησμού σε έδαφος ΠΟΕΧ. Τα εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν
άμεσου τύπου υπερχολερυθριναιμία, αύξηση των χολικών αλάτων, υπερτρανσαμινασιαμία, φυσιολογική γ-GT. Η ελαστογραφία και βιοψία ήπατος έδειξαν
ηπατική ίνωση. Η αρχική αντιμετώπιση περιλάμβανε χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος, λιποδιαλυτών βιταμινών, διατροφή με μέσης αλύσου τριγλυκερίδια
και φαινοβαρβιτάλη. Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αντιμετώπιση
του κνησμού, ο ασθενής υπεβλήθη σε παράκαμψη της ειλεοτυφλικής βαλβίδας
(παράκαμψη 45 cm τελικού ειλεού και πραγματοποίηση ειλεοκολικής αναστόμωσης 5 cm από την ειλεοτυφλική βαλβίδα). Το αίσθημα κνησμού υποχώρησε,
αλλά δύο μήνες μετά επανεμφανίστηκε. Τελικά, ο ασθενής υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος.
Συμπεράσματα: Τα παιδιά με ήπια ΠΟΕΧ ωφελούνται από τις διάφορες επεμβατικές τεχνικές όσον αφορά στην ανακούφισή τους από τον κνησμό. Στην περίπτωσή μας, ο ασθενής με προχωρημένη ΠΟΕΧ δεν ανταποκρίθηκε στη χειρουργική θεραπεία και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση. Ίσως, η πραγματοποίηση της
παράκαμψης σε πρωιμότερο στάδιο της νόσου ή η παράκαμψη διαφορετικού
μήκους εντέρου να είχε ως αποτέλεσμα καλύτερη έκβαση, να προλάμβανε ή να
καθυστερούσε τη μεταμόσχευση ήπατος.
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΕΡΡΙΤΙΝΑΙΜΙΑ - ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Γεωργοπούλου Ε.Μ,1 Κεραζή Ε,1 Λιάπης Ι,1 Καλλιοτζόγλου Α,1 Μανώλακα Χ,2 Τζωράκη Μ, Αρνας Ν,2 Φρόνας Γ,2 Γόμπος Γ,2 Χατζηαντωνίου Α,2 Καραταπάνης Σ2
1
Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Α΄ Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ(Η.Κ.Κ.): H ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Καπάταης Χ,1 Καραουλάνη Θ,2 Κουντούρη Α,3 Τσαγκιά Σ,4 Πίτσια Τ,2 Ματσούκα Ε,2 Ξυντάρης Μ,1 Τσάκαλης Ν,1 Κίτνα Α,1 Αρμύρος Π,1 Σολωμού Σ,1 Καπάταης Α1
1
Α΄ Παθολογική κλινική- A΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο-Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτεϊο, 3Εργαστήριο
Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

Σκοπός: Η ασερουλοπλασμιναιμία αποτελεί σπάνια κληρονομική διαταραχή
(μετάδοση με αυτόσωμο υπολειπόμενο χαρακτήρα), και χαρακτηρίζεται από
σημαντική εναπόθεση σιδήρου στον εγκέφαλο αλλά και σε άλλα όργανα του
σώματος περιλαμβανόμενου του ήπατος. Η βλάβη οφείλεται σε μεταλλαγές στο
γονίδιο της CP που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της σερουλαπλασμίνης.
Εκδηλώνεται κυρίως με διαταραχές από τον αμφιβληστροειδή, νευρολογικές
εκδηλώσεις και σ. διαβήτη. Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιαστεί ένα περιστατικό που εμφανίστηκε με νευρολογικές εκδηλώσεις και σημαντικά αυξημένα
επίπεδα φερριτίνης στον ορό.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα 53 ετών που τον 6ο του 2020
παρουσίασε ζάλη και αστάθεια στη βάδιση, ενώ ταυτόχρονα παραπονέθηκε
για αδυναμία συγκέντρωσης και διαταραχές στη μνήμη. Από τον έλεγχο που
έγινε με MRI εγκεφάλου διαπιστώθηκε εκτεταμένη εναπόθεση σιδήρου στον
εγκέφαλο, σημαντική άνοδος φερριτίνης ορού (1579 ng/ml) και χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον ορό (46μg%). Ακολούθησε έλεγχος σερουλοπλασμίνης ορού
και χαλκού (3 mg% και 5.6 μg% αντίστοιχα) και οφθαλμολογική εξέταση που
ήταν αρνητική για παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε βιοψία
ήπατος που ανέδειξε ήπια στεάτωση και εκτεταμένη εναπόθεση αιμοσιδηρίνης
στο ηπατικό παρέγχυμα. Στον ασθενή χορηγήθηκε αγωγή με παράγοντα αποσιδήρωσης (desferrioxamine) και ο ασθενής υποβάλλεται σε τακτικό κλινικό και
εργαστηριακό έλεγχο.
Συμπεράσματα: Η ασερουλοπλασμιναιμία αποτελεί σπάνια κληρονομική διαταραχή που πρέπει να υπάρχει στη διαφορική διάγνωση κάθε ασθενή με νευρολογικά συμπτώματα και σημαντικά αυξημένα επίπεδα φερριτίνης ορού.
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Σκοπός: Οι χρόνιες ηπατοπάθειες έχουν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη σε κίρρωση ήπατος και ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ο βαθμός, όμως, της καρκινογένεσης
δεν είναι ίδιος για τις διάφορες μορφές ηπατοκυτταρικής βλάβης. Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση των αιτιολογικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των
ηπατοπαθών ασθενών με ΗΚΚ που διαγνώστηκαν στο ηπατολογικό μας τμήμα.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθησαν οι ασθενείς με επιβεβαιωμένο Η.Κ.Κ. που διαγνώστηκαν στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία. Σε όλους τους ασθενείς με Η.Κ.Κ.
έγινε έλεγχος της χρόνιας ηπατικής βλάβης(ιολογικής-ανοσολογικής, κατανάλωσης
αλκοόλης-μεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα).
Αποτελέσματα: Συνολικά διαγνώστηκαν 56 ασθενείς με Η.Κ.Κ. Η μέση ηλικία των
ηπατοπαθών ασθενών ήταν 64,5 έτη(εύρος=56-82 έτη). Το φύλο άνδρες/γυναίκες
ήταν 38/18(67,85%-32,15%). Η αιτιολογική διάγνωση της χρόνιας ηπατοκυτταρικής
βλάβης ήταν: 24(42,86%) ασθενείς έπασχαν από χρόνια ηπατίτιδα Β, οι 18(32,14%)
από CHC, αλκοολική ηπατοπάθεια-NASH 12(21,43%) ασθενείς και 2 ασθενείς (3,57%)
από συλλοίμωξη χρόνιας ηπατίτιδας CHC/CHB+δ.
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας διαπιστώθηκε ότι οι κύριες αιτίες ανάπτυξης Η.Κ.Κ.
είναι η CHB, η κατάχρηση αλκοόλης και CHC.
Σε σημαντικό ποσοστό
ασθενών υπήρξε ανάπτυξη Η.Κ.Κ. σε μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.
Αντιθέτως η ανάπτυξη
ΗΚΚ στους ασθενείς που
πάσχουν από αυτοάνοσες
παθήσεις του ήπατος ήταν
σπάνια.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ΗΚΚ)-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Καραταπάνης Σ,1 Μανώλακα Χ,1 Παπαστεργίου Β,1 Τζωράκη Μ,1 Φρόνας Γ,1 Γόμπος Γ,1 Χατζηαντωνίου Α,1 Ματθαιόπουλος Γ,1 Παπακωνσταντίνου Φ,1 Καφίρη Γ,2
Κετίκογλου Ι3
1
Ά Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Παθολογοανατομικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 3Κρατική Παθολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ, ΜΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Σαμωνάκης Δ,1 Κύκαλος Σ,2 Μαχαίρα Α,3 Σακελλαρίου Σ,4 Χρυσού Ε,5 Σωτηρόπουλος Γ2
1
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 2Β’ Χειρουργική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, 3Ηπατολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική
κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 4Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 5Εργαστήριο Ιατρικής
Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Οι χρόνιες ηπατίτιδες που επιμένουν μπορεί να οδηγήσουν τη δημιουργία κίρρωσης του ήπατος και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ο βαθμός καρκινογενέσης όμως δεν είναι ίδιος για τις διάφορες μορφές χρόνιας ηπατοκυτταρικής βλάβης. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση των αιτιολογικών
και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με ΗΚΚ που διαγνώστηκαν σε
δύο ηπατολογικά ιατρεία.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε όλους τους ασθενείς με επιβεβαιωμένο ΗΚΚ που διαγνώσαμε στα δύο κέντρα, στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας. Όλοι οι ασθενείς με ΗΚΚ ελέγχοντο για την ύπαρξη ενδεχόμενης
χρόνιας ηπατικής βλάβης (ιολογικός, ανοσολογικός έλεγχος), και ελαμβάνοντο
στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ.
Αποτελέσματα: Συνολικά διαπιστώσαμε 112 ασθενείς με ΗΚΚ. Μέση ηλικία
ασθενών 62.8 έτη (εύρος=54–84), με υπεροχή των ανδρών Α/Γ=74/38. Όσον
αφορά την αιτιολογική διάγνωση της χρόνιας ηπατοπάθειας διαπιστώσαμε:
30 έπασχαν από χρόνια ηπατίτιδα Β (26.7%), 22 από αλκοολική ηπατοπάθεια
(19.6%), 24 από χρόνια ηπατίτιδα C (21.4%), 9 ασθενείς από χρόνια ηπατίτιδα
Β και αλκοολική ηπατοπάθεια (7.9%), 7 από χρόνια ηπατίτιδα C και αλκοολική
ηπατοπάθεια (6.3%), 17 (15.1%) από κρυψιγενούς αιτιολογίας κίρρωση (πιθανότατα μη αλκοολική στετοηπατίτιδα) του ήπατος και 3 (2.6%) χωρίς ιστορικό
χρόνιας ηπατικής νόσου.
Συμπεράσματα: Από το υλικό της μελέτης μας διαπιστώθηκε ότι οι συνηθέστερες αιτίες δημιουργίας ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι η χρόνια ηπατίτιδα Β, η κατάχρηση αλκοόλ και η χρόνια ηπατίτιδα C. Σημαντικό ποσοστό ασθενών αναπτύσσουν ΗΚΚ σε έδαφος μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. Αντιθέτως
η δημιουργία ΗΚΚ είναι σπάνιο φαινόμενο σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις
του ήπατος.
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Σκοπός: Οι καλοήθεις βλάβες του ήπατος είναι συχνό -κυρίως- απεικονιστικό εύρημα και ο χαρακτηρισμός τους ενίοτε αποτελεί πρόκληση. Πέραν των αδενωμάτων
όπου οι ενδείξεις αντιμετώπισης είναι καθορισμένες, οι λοιπές συμπαγείς βλάβες
του ήπατος σπάνια οδηγούνται σε χειρουργική εκτομή.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή ασθενών με καλοήθεις συμπαγείς βλάβες ήπατος που οδηγήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία τη δεκαετία 2010-2020. Μελετήθηκαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των βλαβών, η ιστολογική ταυτοποίηση
σε σχέση με την προεγχειρητική διάγνωση, αλλά και η μακροχρόνια έκβαση.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 6 ασθενείς (5 γυναίκες), μέσης ηλικίας 41 έτη (31-47).
Οι βλάβες βρίσκονταν όλες στο δεξιό λοβό πλην ενός όπου εντοπίζονταν στα τμήματα Ι-IV και διαστάσεις από 4.7 cm (min) έως 20 cm (max). Αίτια παραπομπής για
χειρουργική εκτομή ήταν: πιεστικά φαινόμενα σε ζωτικές παρακείμενες του όγκου
δομές και εμμένον αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο (Ν=3), προεγχειρητική
απεικονιστική διάγνωση αδενώματος (Ν=1) και ύποπτα χαρακτηριστικά (σε MRI)
για κακοήθεια (Ν=2). Η χειρουργική προσέγγιση ήταν δεξιά (άτυπη ή εκτεταμένη)
ηπατεκτομή σε τέσσερις ασθενείς, σφηνοειδής εκτομή σε μία, ενώ στον άνδρα έγινε
εκτομή των τμημάτων Ι-IV. Δεν σημειώθηκαν μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές,
υπήρξε μόνο μια διαφυγή (leak) που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ERCP & stenting.
Η τελική ιστολογική διάγνωση ήταν εστιακή οζώδης υπερπλασία (Ν=1), σηραγγώδη αιμαγγειώματα με στοιχεία θρόμβωσης (Ν=3) και δύο επιθηλιοειδή αγγειομυολιπώματα (στο ένα υπήρχε μικροαγγειακή διήθηση, στο άλλο με στοιχεία ατυπίας),
χωρίς υποτροπή σε 1.5 και 3 χρόνια παρακολούθησης αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η χειρουργική εκτομή αποτελεί ασφαλή ριζική θεραπεία για καλοήθεις βλάβες που πληρούν συγκεκριμένα κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια. Απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και καλό είναι οι επεμβάσεις να γίνονται σε
κέντρα με υψηλό όγκο ηπατοχειρουργικών επεμβάσεων.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ HCV ΜΕ DAAs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βαδαρλής Α,1 Κουσοπούλου Ν,1 Ευταξίας Χ,1 Χριστοφόρου Μ,1 Γιοβάνης Ε,1 Κοτανίδης Ν,1 Βασιλείου Κ,1 Καπετάνος Δ,1 Αυγερινός Α,1 Δημουλιός Φ,1 Μάρης Θ,1
Ηλίας Α1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ «ΔΥΣΚΟΛΗΣ» ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
Παπαστεργίου Β,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Μάθου Ν,1 Στασινός Ι,1 Δελατόλας Β,1 Αγγελογιαννοπούλου Π,1 Παρασκευοπούλου Α,1 Παρασκευοπούλου Π,1 Κυβέλου
Ε,1 Καχτσίδου Μ,1 Γλέζου Κ,1 Πετράκη Σ,1 Παρασκευά Κ1
Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας
των νεότερων DDAs στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC)
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 148 ασθενών με
ΧΗC (Α/Γ: 70/58) μέσης ηλικίας 52±11 έτη που έλαβαν θεραπεία με τα νεότερα αντιικά φάρμακα (DAAs) μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Μαΐου 2021. Όλοι οι
ασθενείς (πρωτοθεραπευόμενοι) υποβλήθηκαν σε ελαστογραφία ήπατος και
κανείς σε βιοψία. Σε όλους έγινε έναρξη θεραπείας με DAAs, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ. Tα σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι
grazoprevir/elbasvir, sofosbuvir/velpatasvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir,
dipasvir/sofosbuvir, glecaprevir/pibrentasvir.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν ιική κάθαρση 12 εβδομάδες μετά τη
λήξη της θεραπείας, SVR 12: 100%. Στο διάστημα αυτό σε κανέναν ασθενή δεν
παρατηρήθηκε ούτε αναφέρθηκε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Η παρακολούθηση συνεχίζεται.
Συμπέρασμα: Η θεραπεία με DAAs αναδεικνύεται ασφαλής και αποτελεσματική.

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):45

Σκοπός: H σφιγκτηροπλαστική με ευμέγεθες μπαλόνι (ΣΕΜ) αποτελεί διαδεδομένη τεχνική για την ενδοσκοπική αντιμετώπιση της δύσκολης χοληδοχολιθίασης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειας της, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με ανεπιτυχή ΣΕΜ, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.
Ασθενείς-Mέθοδοι: Τα δεδομένα από 140 ERCP με διενέργεια ΣΕΜ (2015-2020,
128 ασθενείς, μέση ηλικία 76.9±11.6 έτη), μελετήθηκαν αναδρομικά. Πρωτεύων
καταληκτικό σημείο ήταν η επιτυχής κάθαρση του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) έπειτα από ΣΕΜ, ενώ δευτερεύων καταληκτικό σημείο ήταν η εμφάνιση επιπλοκών.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 88/140 (62.9%) ΣΕΜ έγιναν σε παρθένα φύματα έπειτα από διενέργεια ενδοσκοπικής σφιγκτηροτομής (ΕΣΦ), ενώ σε 52/140 (37.1%)
προϋπήρχε παλαιότερη ΕΣΦ με παρουσία προσωρινής πλαστικής ενδοπρόσθεσης σε 44/52. Η μέση διάμετρος του χοληδόχου πόρου (ΧΠ) ήταν 15.7±3.6mm,
μέση διάμετρος του μεγαλύτερου λίθου 12.3±3.8mm, 74/140 (52.9%) είχαν
πολλαπλή (≥3) λιθίαση, ενώ μειωμένη διάμετρος του περιφερικού άκρου του
ΧΠ (tapered duct) παρατηρήθηκε σε 26/140 (18.6%). Επιτυχής κάθαρση του
ΧΠ παρατηρήθηκε σε 102/140 (72.9%): 66/88 (75%) σε παρθένα φύματα και
36/52 (69.2%) σε περιπτώσεις με παλαιότερη ΕΣΦ (p=0.56). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η μέγιστη διάμετρος του ΧΠ (OR=1.62, p=0.001), διάμετρος του
μεγαλύτερου λίθου ≥15mm (OR=8.32, p=0.03) και η μειωμένη διάμετρος του
περιφερικού άκρου του ΧΠ (tapered duct) (OR=21.47, p=0.0001) συσχετίστηκαν
ανεξάρτητα με ανεπιτυχή ΣΕΜ. Παρατηρήθηκαν 2 συμβάντα post-ercp παγκρεατίτιδας, χωρίς κανένα να είναι θανατηφόρο.
Συμπεράσματα: Η ΣΕΜ είναι αποτελεσματική και ασφαλής στην αντιμετώπιση της δύσκολης χοληδοχολιθίασης. Επιμέρους προγνωστικοί παράγοντες που
σχετίζονται με ανεπιτυχή ΣΕΜ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον θεραπευτικό αλγόριθμο, δικαιολογώντας την απευθείας διενέργεια λιθοθρυψίας.
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XΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ERCP: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Κεβρεκίδου Π, Λαζαράκη Γ, Φασούλας Κ, Μπουζούκας Σ, Στεργίου Ε, Λάζου Δ, Δημητριάδης Ν, Χατζόπουλος Ε, Τζιλβές Δ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ROSE ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TOUCH IMPRINT CYTOLOGY (TIC)
ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Φραγκάκη Μ,1 Νικολάου Π, Βουδούκης Ε, Βροντάκη Μ,2 Καζαμίας Γ,2 Χλιάρα Ε,2
Σάλλα Χ,3 Μαστοράκης Ε,2 Πασπάτης Γ
1
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο”,
Ηράκλειο, Κρήτη, 2Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ¨Βενιζέλειο-Πανάνειο”, Ηράκλειο, Κρήτη, 3Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Διαγνωστικό και
Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών “ Υγεία - Μητέρα“, Αθήνα

Σκοπός: Η χορήγηση προποφόλης για τη διενέργεια ERCP είναι ευρέως διαδεδομένη.
Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες επιτρέπουν τη χορήγηση προποφόλης από κατάλληλα εκπαιδευμένους μη αναισθησιολόγους γιατρούς ή νοσηλευτές. Σκοπός της μελέτης η εκτίμηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της χορήγησης προποφόλης
από γαστρεντερολόγο ή/και νοσηλευτή για τη διενέργεια ERCP.
Υλικά-Mέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ERCP με
τη χορήγηση προποφόλης από 1/2018 έως 7/2021, στο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο του
Γαστρεντερολογικού Τμήματος του ΑΝΘ «Θεαγένειο». Μελετήθηκε η συχνότητα επιπλοκών σχετιζόμενων με την καταστολή. Σημειώθηκαν η συγχορήγηση φαιντανύλης
ή/και μιδαζολάμης, η δόση των φαρμάκων, ο επιτυχής καθετηριασμός του φύματος,
η ολοκλήρωση της εξέτασης.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 495 ασθενείς (διάμεση ηλικία: 71 έτη, εύρος: 23-97),
από τους οποίους 232 (47%) άνδρες. Οι ενδείξεις ήταν χοληδοχολιθίαση σε 263 ασθενείς (53,1%), αποφρακτικός ίκτερος από παγκρεατικό καρκίνο σε 131 (26,5%) ή χολαγγειοκαρκίνωμα σε 36 ασθενείς (7,3%). Προποφόλη ως μονοθεραπεία χορηγήθηκε σε
6 (1,2%) περιπτώσεις, με μιδαζολάμη και φαιντανύλη σε 340 (68%) και με φαιντανύλη
σε 149 (30,1%). Η μέση δόση προποφόλης ήταν 220 mg (30-1000) και μιδαζολάμης 2
mg (1-5). Επιτυχής καθετηριασμός φύματος έγινε στις 424 (85,7%), ενώ ολοκληρώθηκαν 412 (83,2%) εξετάσεις. Διεκόπησαν 3 από τις 5 (1%) εξετάσεις με κακή ανοχή του
ασθενή. Επιπλοκές σχετιζόμενες με την καταστολή παρατηρήθηκαν σε 8 (1,6%) εξετάσεις: αποκορεσμός (4), βραδυκαρδία (2) βρογχόσπασμος (1) και υπόταση (1), με αποκατάσταση και ολοκλήρωση των 7 εξετάσεων. Ο καθετηριασμός του φύματος και η
ολοκλήρωση της ERCP συσχετίσθηκαν σημαντικά με την ηλικία και την παρουσία καρκίνου (p=0,046 και p<0,001, αντιστοίχως). Η εμφάνιση επιπλοκών και η κακή ανοχή
δεν επηρεάστηκαν από τη δόση της προποφόλης (p=0,415 και p=0,546 αντιστοίχως).
Συμπέρασμα: Η χορήγηση βαθιάς καταστολής με προποφόλη από γαστρεντερολόγο
ή νοσηλευτή ενδοσκοπικού εργαστηρίου για τη διενέργεια ERCP είναι αποτελεσματική και ασφαλής.
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Σκοπός: Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος συνδυαστικά με τη λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση, έχει συμβάλλει σημαντικά στη διαγνωστική αξιολόγηση
ασθενών με συμπαγείς όγκους στο πάγκρεας. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της
ROSE (Rapid On Site Evaluation) στη γρήγορη και αξιόπιστη διαγνωστική προσέγγιση. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ταχείας κυτταρολογικής
εξέτασης (ROSE) και της TIC (απομόνωση ιστοτεμαχιδίων από αιματηρό υλικό
για δημιουργία επιχρισμάτων μέσω εντυπώματος) σε συμπαγείς όγκους παγκρέατος με λήψη υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο σε ένα κέντρο αναφοράς.
Yλικά-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των ενδοσκοπικών υπερηχογραφημάτων
και των αντίστοιχων κυτταρολογικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους παγκρέατος, που υποβλήθηκαν σε EUS-FNA/B κατά την περίοδο
03/2017- 06/2021 στο Γενικό Νοσοκομείο “Βενιζέλειο-Πανάνειο” Ηρακλείου.
Αποτελέσματα: 142 ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη [82 (57,7%) γυναίκες& 60
(42,3%) άνδρες, διάμεση ηλικία 70 έτη (IQR: 16, εύρος: 28-89). Σε 131 ασθενείς
έγινε λήψη δείγματος για κυτταρολογική εξέταση (σε 3 ασθενείς με βελόνη FNA
& σε 129 με FNB). Στους 11 ασθενείς είτε υπήρχε ιστολογική ή κυτταρολογική
διάγνωση από άλλη εξέταση (ERCP, υλικό από δευτεροπαθείς εστίες ήπατος/8
ασθενείς) είτε κρίθηκε αδύνατη η λήψη δείγματος λόγω παρουσίας παρεμβαλλόμενου αγγειακού σχηματισμού (3 ασθενείς). Η ROSE με τη χρήση της TIC
έθεσε τη διάγνωση ή την υποψία κακοήθειας σε 86 (65,7%) ασθενείς. Η τελική
διάγνωση της κακοήθειας και της υποψίας για κακοήθεια τέθηκε σε 91 (69,5%)
ασθενείς και σε 22 (16,8%) ασθενείς, αντιστοίχως
Συμπεράσματα: Η ROSE σε συνδυασμό με τη μέθοδο TIC των δειγμάτων από
EUS-FNA/B προσφέρει υψηλά ποσοστά γρήγορης και αξιόπιστης διάγνωσης
στους συμπαγείς όγκους του παγκρέατος.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ
ΘΗΛΩΔΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ (IPMN) ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Πολίτης Δ, Χαρδαλιάς Λ, Μέμος Ν, Ηλιακόπουλος Κ, Παντιώρα Ε, Μπράμης Κ, Βεζάκης
Α, Φραγκουλίδης Γ, Κωνσταντουλάκης Μ, Πολυδώρου Α
Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Κατσίμπελη Α,1 Κεβρεκίδου Π,2 Αβραάμ Ο,1 Παρασκευή Ζ,1 Ιωαννίδου Μ,1 Βέσκου Θ,1
Πουρλιοτοπούλου Χ,1 Τζιλβές Δ2
1
Νοσηλευτικό Προσωπικό Ενδοσκοπικό Εργαστηρίο, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ενδοπορικών θηλώδων
νεοπλασμάτων IPMN παγκρέατος σε μια χειρουργική μονάδα Ήπατος-ΧοληφόρωνΠαγκρέατος.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη περιστατικών του Αρεταιείου Νοσοκομείου από το 2012–2020. Μελετήθηκαν ασθενείς με προεγχειρητική
διάγνωση IPMN παγκρέατος. Συλλέχθηκαν δημογραφικά, περιεγχειρητικά και ιστολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα επιβίωσης.
Αποτελέσματα: Διάγνωση IPMN βρέθηκε σε 23 ασθενείς. Η μέση ηλικία ήταν 67,2
έτη άνδρες/γυναίκες Α/Γ (N=17, 73,9%). Η διαγνωστική μέθοδος εκλογής ήταν η MRI
(20/23, 87%), ενώ σε 9(39,1%) ασθενείς πραγματοποιήθηκε EUS. ERCP πραγματοποιήθηκε σε 5(21,7%) ασθενείς. Το διάμεσο μέγεθος του όγκου ήταν 3,2 εκ(1,4-6,5). Η
συχνότερη εντόπιση ήταν στην κεφαλή του παγκρέατος (Ν=11, 52,2%). Σε επέμβαση
κατά Whipple υπεβλήθησαν 11 ασθενείς, σε περιφερική παγκρεατεκτομή 6 (26,1%)
ενώ σε ολική παγκρεατεκτομή 5 ασθενείς (21,7%). Ένας ασθενής(4,3%) πέθανε από
επιπλοκές του χειρουργείου. Ιστολογικά το 65,2% (Ν=15) αφορούσε σε IPMN κύριου
πόρου, ενώ 9 ασθενείς είχαν μεικτό τύπο και ένας (4,3%) IPMN περιφερικού κλάδου.
Τέσσερεις ασθενείς (17,4%) εμφάνισαν διηθητικό στοιχείο με τρείς από αυτούς να
έχουν λεμφαδενική διασπορά. Η εκτιμώμενη 5ετής επιβίωση ήταν 83%. Η διάμεση
περίοδος παρακολούθησης ήταν 26 μήνες (1–110). Οι ασθενείς με διηθητικό στοιχείο
είχαν τη χειρότερη πρόγνωση.
Συμπεράσματα: Διηθητικό καρκίνωμα ανευρέθηκε σε 17% των ασθενών που χειρουργήθηκαν για IPMN. Ο καθορισμός των κριτηρίων για τη χειρουργική αντιμετώπιση των IPMN χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.

Σκοπός: Το σωστά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να συμβάλλει στην
ασφαλή χορήγηση καταστολής για τη διενέργεια συνήθων ενδοσκοπήσεων ανώτερου
ή κατώτερου πεπτικού. Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) και η λήψη κυτταρικού υλικού με βελόνη (EUS-FNA), ως προχωρημένη ενδοσκοπική πράξη, προϋποθέτουν αποτελεσματική καταστολή του ασθενή. Σκοπός της μελέτης είναι να δείξει την
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης καταστολής από νοσηλευτές
κατά τη διεξαγωγή EUS/EUS-FNA.
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των ασθενών που υποβλήθηκαν σε EUS/EUS-FNA από
1/11/2019 έως τις 2/7/2021 στο Eνδοσκοπικό Eργαστήριο της Γαστρεντερολογικής
Κλινικής του ΑΝΘ «Θεαγένειο». Για την καταστολή χορηγήθηκε φαιντανύλη (Fentanyl)
και μιδαζολάμη (Midazolam) υπό συνεχή χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση
του κορεσμού O2 (SaO2) με παλμικό οξυγονόμετρο. Από το ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής ενδοσκοπικών εξετάσεων καταγράφηκαν οι δόσεις των κατασταλτικών,
η λήψη ή μη κυτταρολογικού υλικού, η ανοχή του ασθενούς και η τυχόν εμφάνιση
αποκορεσμού.
Αποτελέσματα: Συνολικά 988 ασθενείς (Άνδρες: 463, 47%) υποβλήθηκαν σε EUS,
εκ των οποίων 213 (21,6%) σε EUS-FNA. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 63 έτη
(18-89). Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν 940 εξετάσεις (95%), με καλή ανοχή στο 91,2%,
μέτρια στο 3,8% και κακή στο 5%. Η μέση δόση της φαιντανύλης που χορηγήθηκε
ήταν 0,05mg (0,025mg-0,1mg) και της μιδαζολάμης 4mg (2mg-9mg). Οι ασθενείς με
καλή ανοχή έλαβαν μικρότερη δόση μιδαζολάμης (p=0,005) συγκριτικά με τους υπόλοιπους, χωρίς διαφορά όμως στη δόση της φαιντανύλης (p=0,054). Αποκορεσμός
παρατηρήθηκε σε 3 (0,3%) ασθενείς, όπου μετά από αναστροφή της καταστολής
ολοκληρώθηκε η εξέταση. Η δόση των κατασταλτικών και η ηλικία φαίνεται πως δεν
επηρέασαν σημαντικά την εμφάνιση αποκορεσμού, αλλά ούτε και την ολοκλήρωση
της εξέτασης, τόσο στη μονοπαραγοντική όσο και την πολυπαραγοντική ανάλυση.
Συμπέρασμα: Η χορήγηση καταστολής από ειδικά καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τη διενέργεια σύνθετων ενδοσκοπικών
πράξεων όπως είναι το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ
ΟΓΚΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΉΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Μέμος Ν, Ηλιακόπουλος Κ, Χαρδαλιάς Λ, Πολίτης Δ, Μπράμης Κ, Παντιώρα Ε,
Βεζάκης Α, Φραγκουλίδης Γ, Κωνσταντουλάκης Μ, Πολυδώρου Α
Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΚΥΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ
Σιούλας Α,1 Σπίνου Μ,1 Σχίζας Δ,2 Μεγαπάνου Μ,1 Φρούντζας Μ,3 Παπαδάκη Κ,1
Σκοτινιώτης Η1
1
Γ΄ Γαστρεντερολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών
«Υγεία», Αθήνα, 2Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα,
3
Α΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των νευροενδοκρινικών όγκων παγκρέατος (NET) σε μια χειρουργική μονάδα Ήπατος-ΧοληφόρωνΠαγκρέατος.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των περιστατικών του Αρεταιείου Νοσοκομείου από το 2012-2020. Μελετήθηκαν ασθενείς
με ιστολογική διάγνωση ΝΕΤ. Συλλέχθηκαν δημογραφικά, περιεγχειρητικά και
ιστολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα επιβίωσης.
Αποτελέσματα: Διάγνωση ΝΕΤ βρέθηκε σε 31 ασθενείς (Α/Γ, 18/13). Η διάμεση ηλικία ήταν 62 έτη (31-84). MRI πραγματοποιήθηκε σε 20 (64%), CT σε 21
(68%), και EUS σε 14 (45%). Η πλειοψηφία των όγκων ήταν μη λειτουργικοί (67%)
ενώ 8 ήταν ινσουλινώματα (25%) και 2 γαστρινώματα (6%).Το διάμεσο μέγεθος
του όγκου ήταν 3,3 εκ (0.7–10). Σε επέμβαση κατά Whipple υπεβλήθησαν 11
ασθενείς (35.5%), σε περιφερική παγκρεατεκτομή 10 (32.2%),σε εκπυρήνιση 7
(22.6%) και σε ολική παγκρεατεκτομή 3 ασθενείς. Προεγχειρητική ιστολογική
διάγνωση υπήρχε μόνο στο 37% των ασθενών, κυρίως με EUS FNA. Ιστολογικά
καλά διαφοροποιημένα NET Grade 1 και 2 διεγνώσθησαν σε 15 (48.4%) και 11
ασθενείς(35.5%) αντίστοιχα. Καλά διαφοροποιημένο NET grade 3 διαγνώσθηκε
σε 2 ασθενείς, MiNEN σε 2 (6.5%) και νευροενδοκρινές καρκίνωμα από μεγάλα
κύτταρα σε 1. Παγκρεατική διαφυγή τύπου B ή C παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς
(8%) μετά παγκρεατεκτομή και σε 2/7 (28%) μετά εκπυρήνιση. Ένας ασθενής
που υπεβλήθη σε whipple κατέληξε 3 μήνες μετά την επέμβαση από επιπλοκές. Η εκτιμώμενη 5ετής επιβίωση ήταν για τα ΝΕΤ G1 64.3%, και για τα NET G2
40.9%. (p<0.001). Η διάμεση περίοδος παρακολούθησης ήταν 18 μήνες (4-106).
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των ΝΕΤ συνδέεται με μικρό
αριθμό επιπλοκών και η επιβίωση των ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους
παγκρέατος είναι καλύτερη από αυτή των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος και εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό διαφοροποίησης
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Σκοπός: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ασθενών με κυστικά νεοπλάσματα
παγκρέατος (ΚΝΠ) στις συστάσεις μετά από εξέταση με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (ΕΥ) και η διερεύνηση της συσχέτισής της με την παρουσία «ανησυχητικών» χαρακτηριστικών (μέγεθος κύστης ≥ 3 εκ, διάταση μείζονος παγκρεατικού πόρου ≥5 χιλ. και παρουσία τοιχωματικών όζων).
Υλικό-Μέθοδοι: Aναδρομική μελέτη πενταετίας (2015–2019) σε κοόρτη ασθενών ιδιωτικού τριτοβάθμιου νοσοκομείου που υποβλήθηκαν σε ΕΥ μετά από
διάγνωση ΚΝΠ σε απεικονιστική εξέταση.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 111 ασθενείς (μέση ηλικία 64.1 έτη,
SD=13.9) με ΚΝΠ. Με βάση τα ευρήματα του ΕΥ οι ασθενείς έλαβαν γραπτή σύσταση για απεικονιστική επιτήρηση (n=91), χειρουργική αντιμετώπιση (n=16)
ή μη περαιτέρω παρακολούθηση (n=4). Συνολικά, 70 (63.1%) συμμετέχοντες
ακολούθησαν τις συστάσεις σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 35 (SD=19.6)
μηνών. Μεταξύ αυτών, 27 (38.6%) είχαν μέγεθος κύστης ≥ 3 εκ, 12 (17.1%) διάμετρο μείζονος παγκρεατικού πόρου ≥ 5 χιλ. και 3 (4.3%) τοιχωματικούς όζους.
Η παρουσία «ανησυχητικών» χαρακτηριστικών δε συσχετίστηκε με αυξημένη
συμμόρφωση στις συστάσεις (p=0.709, p=0.642 και p=0.630 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ακολούθησε τις συστάσεις, ενώ
υψηλό ήταν και το ποσοστό μη συμμόρφωσης σε αυτές. Η παρουσία «ανησυχητικών» χαρακτηριστικών των κύστεων δε συσχετίστηκε με μεγαλύτερο βαθμό
συμμόρφωσης στην προτεινόμενη διαχείριση.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΉΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Χαρδαλιάς Λ, Πολίτης Δ, Μέμος Ν, Ηλιακόπουλος Κ, Παντιώρα Ε, Μπράμης Κ,
Βεζάκης Α, Φραγκουλίδης Γ, Κωνσταντουλάκης Μ, Πολυδώρου Α
Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ERCP): ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Μπραϊμάκης I, Γογγάκη Σ, Πετρογιαννόπουλος Λ, Πουτακίδης Χ, Σιδηρόπουλος Ο,
Ζάντζα Σ, Τουμπέλης Κ, Θεοφανοπούλου Α, Βλάχου Ε, Καλαντζής Χ, Τσιμπούρης Π,
Αποστολόπουλος Π.
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των περιφερικών
παγκρεατεκτομών για χειρουργική νόσο του παγκρέατος σε μια χειρουργική
μονάδα Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη περιστατικών του
Αρεταιείου Νοσοκομείου από το 2012-2020. Μελετήθηκαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε περιφερική παγκρεατεκτομή. Συλλέχθηκαν δημογραφικά, περιεγχειρητικά και ιστολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα επιβίωσης.
Αποτελέσματα: Σε περιφερική παγκρεατεκτομή υπεβλήθησαν 64 ασθενείς
(Α/Γ=30/34). Η διάμεση ηλικία ήταν 63 έτη (26–85). Ιστολογική επιβεβαίωση
υπήρχε στο 37.3% κυρίως με EUS FNA. Η πλειοψηφία των όγκων αφορούσε
αδενοκαρκινώματα (48.4%) και NET(15.6%) ενώ ανευρέθησαν και πιο σπάνιοι
όγκοι όπως το πλακώδες καρκίνωμα (1.6%), ένα κυψελιδικό καρκίνωμα και ένα
σάρκωμα. Οι R0 εκτομές πραγματοποιήθηκαν σε ποσοστό 72.7%. Το διάμεσο
μέγεθος της βλάβης ήταν τα 5εκ. (0.7-8.5). Παγκρεατικά συρίγγια τύπου B και
C εμφανίσθηκαν σε 12 ασθενείς (18.7%). Δέκα ασθενείς(15,6%) είχαν επιπλοκές κατά Clavien Dindo≥3. H διάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 8 ημέρες (260). Η θνητότητα ανέρχεται στο 3.1% (2/64). Οι ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα
υποβλήθησαν σε μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Όσον αφορά στα δεδομένα
επιβίωσης, η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών με καρκίνο του
παγκρέατος ήταν 17 μήνες (0-101). Η εκτιμώμενη 5ετής επιβίωση είναι 25.1%.
Συμπεράσματα: Η περιφερική παγκρεατεκτομή συνδέεται με χαμηλό ποσοστό
θνητότητας και νοσηρότητας. Ο συνδυασμός θεραπειών έχει συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης.
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Η ERCP αποτελεί την εξέταση εκλογής για την αντιμετώπιση παθήσεων του χοληφόρου δέντρου και του παγκρέατος. Παρά ταύτα εξακολουθεί να είναι μια απαιτητική
τεχνικά εξέταση, με ενίοτε απρόβλεπτες επιπλοκές.
Σκοπός: Ο εσωτερικός έλεγχος και η αυτο-αξιολόγηση των ενδείξεων, της τεχνικής και
των επιπλοκών της ERCP και η σύγκρισή τους με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη. Έγινε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
από ERCP που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2019 έως 01-08-2021. Αναλύθηκαν οι
ενδείξεις, η τεχνική για τον επιτυχή καθετηριασμό και η έκβαση της εξέτασης. Από
την παρακολούθηση των ασθενών μετά την ERCP καταγράφηκαν πιθανές επιπλοκές
σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς της ESGE: παγκρεατίτιδα, χολαγγειΐτιδα χολοκυστίτιδα, αιμορραγία, διάτρηση και ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με την
αναισθησία.
Αποτελέσματα: Τη δεδομένη περίοδο πραγματοποιήθηκαν 318 ERCP. Επιτυχής καθετηριασμός του κοινού χοληδόχου πόρου επιτεύχθηκε στις 295(92,8%). Η ένδειξη για
την πραγματοποίηση της εξέτασης ήταν η χοληδοχολιθίαση σε 200(62,9%), ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος σε 107(33,6%) και η χολόρροια-κάκωση χοληφόρων μετά
από χολοκυστεκτομή σε 11(3,46%). Ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή (EST-endoscopic
sphincterotomy) εφαρμόστηκε σε 225/295 ERCP (76,3%). EST σε συνδυασμό με
σφιγκτηροπλαστική (EPBD-endoscopic papillary balloon dilation) εφαρμόστηκε σε
36/295 ERCP (12,2%) και precut sphincterotomy σε 34/295 ERCP (11,5%). Από τις επιπλοκές μετά την ERCP, παγκρεατίτιδα παρουσίασε το 5,97%, χολαγγειΐτιδα το 4,7%,
αιμορραγία το 2,2%, διάτρηση το 0,6%, ενώ δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό με
χολοκυστίτιδα ή με ανεπιθύμητη ενέργεια σχετιζόμενη με την αναισθησία. Το φύλο
(γυναίκα), η ηλικία (>65 έτη) και η παρουσία περι-φυματικού εκκολπώματος αποτέλεσαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου επιπλοκών.
Συμπέρασμα: Παρά την περι-επεμβατική νοσηρότητα, η ERCP είναι μια σημαντική
μέθοδος για την αντιμετώπιση των παθήσεων των χοληφόρων και του παγκρέατος.
Η αναδρομική μας μελέτη καταδεικνύει ότι οι ενδείξεις μας, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και το ποσοστό των επιπλοκών μας είναι συγκρίσιμα με τα διεθνή
δεδομένα και τα αποτελέσματά της θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του
τμήματός μας.
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41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΚΧΠ), ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ERCP
Μπραϊμάκης Ι, Γογγάκη Σ, Πετρογιαννόπουλος Λ, Σιδηρόπουλος Ο, Ζάντζα ΠΣ, Πουτακίδης Χ, Τουμπέλης Κ, Θεοφανοπούλου Α, Βλάχου Ε, Καλαντζής Χ, Τσιμπούρης Π,
Αποστολόπουλος Π
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ERCP
Μουτζούκης Μ,1 Θεόπιστος Β,1 Μουσαβερέ Ι,1 Τζαμπούρας Ν,1 Τζιλβές Δ,2 Χριστοδούλου Δ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ESGE, οι τεχνικές καθετηριασμού και αντιμετώπισης σε «μη δύσκολους» λίθους του ΚΧΠ είναι η ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή EST (Endoscopic
sphincterotomy) και η χρήση μπαλονιού ή/και μπάσκετ εξαγωγής λίθων, ενώ σε «δύσκολους» λίθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμός σφιγκτηροτομής και
σφιγκτηροπλαστικής (EPBD-Endoscopic Papillary balloon dilation), λιθοτριψία μηχανική ή μέσω χολαγγειοσκόπησης καθώς και τοποθέτηση πλαστικής ενδοπρόθεσης.
Σκοπός της μελέτης ήταν η αναδρομική μελέτη και ανάλυση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση ασθενών με χοληδοχολιθίαση και η έκβαση των
περιστατικών.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική-μονοκεντρική μελέτη, Έγινε συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων ασθενών του νοσοκομείου μας που υπεβλήθησαν σε ERCP για αντιμετώπιση χοληδοχολιθίασης την περίοδο 01-01-2019 έως 01-08-2021, με επικέντρωση στις
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της.
Αποτελέσματα: Στην περίοδο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν 318 ERCP και χοληδοχολιθίαση είχαν οι 200/318 ασθενείς (62,9%). Επιτυχής καθετηριασμός ΚΧΠ επιτεύχθηκε σε 196/200 περιστατικά (96%). Με ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή και χρήση
μπαλονιού ή/και μπάσκετ αντιμετωπίστηκε το 57,5%. Συνδυασμός μικρής ενδοσκοπικής σφιγκτηροτομής με σφιγκτηροπλαστική EPBD απαιτήθηκε στο 12%, ενώ σε 9
ασθενείς (4,5%), με μέγεθος λίθου >15 mm, πραγματοποιήθηκε λιθοτριψία μέσω χολαγγειοσκόπησης. Στο 22%, λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης με άλλες τεχνικές (διαταραχές πηκτικότητας, οξεία χολαγγειΐτιδα κ.ά), τοποθετήθηκε πλαστική ενδοπρόθεση.
Σε επιμέρους ανάλυση, στην ομάδα των ασθενών που ο καθαρισμός του ΚΧΠ έγινε
μόνο με μπάσκετ ή με μπάσκετ και μπαλόνι, ο πλήρης καθαρισμός του πόρου απαίτησε περισσότερο χρόνο και καταγράφηκε περισσότερη δόση ακτινοβολίας (mean
radiation dose), συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών που ο καθαρισμός του ΚΧΠ
πραγματοποιήθηκε μόνο με μπαλόνι (1534.43 Gy vs. 1245,45 Gy, p=0.023).
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την εμπειρία του τμήματος μας, η πλειοψηφία των περιπτώσεων χοληδοχολιθίασης μπορούν να αντιμετωπιστούν με EST και μπαλόνι ή/
και μπάσκετ εξαγωγής λίθων, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις «δύσκολων» λίθων
η τεχνική εξαγωγής εξατομικεύεται. Η τεχνική με μπαλόνι φαίνεται ταχύτερη και
ασφαλέστερη.
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Σκοπός: Ο καθετηριασμός του κοινού χοληδόχου πόρου πόρου (ΚΧΠ) είναι απαραίτητη διαδικασία για μία επιτυχημένη ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP). Ωστόσο, δεν είναι δυνατός ο καθετηριασμός του ΚΧΠ σε περίπου
10–20% των περιπτώσεων με τις συνήθεις τεχνικές. Η τεχνική του pre cut με βελονοειδές μαχαιρίδιο (NKF) είναι μια εναλλακτική λύση που επιτρέπει τον καθετηριασμό
του ΚΧΠ σε δύσκολες περιπτώσεις σε υψηλό ποσοστό χωρίς ωστόσο η επιτυχία της να
είναι εγγυημένη. Η διαπαγκρεατική σφιγκτηροτομή (TPS) μπορεί να είναι μια εναλλακτική τεχνική προσέγγισης του κοινού χοληδόχου πόρου στην ERCP σε περιπτώσεις
δύσκολου καθετηριασμού του ΚΧΠ. Μικρή διάνοιξη του στομίου του φύματος με την
τεχνική αυτή μπορεί να επιτρέψει τον ευχερή καθετηριασμό του χοληδόχου πόρου με
τις συνήθεις τεχνικές. Λίγες μελέτες συγκρίνουν το αποτέλεσμα μεταξύ TPS και NKF σε
ότι αφορά την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές επιπλοκές τους δηλαδή αιμορραγία, διάτρηση, παγκρεατίτιδα και χολαγγειίτιδα.
Μέθοδοι: Συνολικά 5 ασθενείς στους οποίους ήταν αδύνατος ο καθετηριασμός του
ΚΧΠ υπεβλήθησαν σε μικρής τομής TPS στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2021.
Εκτιμήθηκαν τα βασικά δημογραφικά στοιχεία, ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκαν
στην εξέταση, η επιτυχία καθετηριασμού του ΚΧΠ και τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αποτελέσματα: Χαρακτηριστικά 5 ασθενείς εκ των οποίων 2 γυναίκες και 3 άντρες υπεβλήθησαν σε TPS λόγω αδυναμίας καθετηριασμού του ΚΧΠ με τις συνήθεις τεχνικές. Σε
έναν από τους ασθενείς δεν κατέστη δυνατός ο καθετηριασμός ούτε σε δεύτερο χρόνο με
αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε διαδερμική παροχέτευση των χοληφόρων. Στους 2 από τους
5 ασθενείς έγινε TPS και καθετηριασμός του χοληφόρου πόρου σε δεύτερη συνεδρία μετά
λίγες ημέρες, ενώ άλλους δύο επιτεύχθηκε καθετηριασμός ΚΧΠ και εν συνεχεία και σφιγκτηροτομή του στην ίδια συνεδρία. Επιπλέον 3 από του 5 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ERCP
λόγω νεοξεργασίας και ανώδυνου αποφρακτικού ικτέρου ενώ οι υπόλοιποι 2 λόγω οξείας
λιθιασικής χολαγγειίτιδας .Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε παγκρεατικό stent μετά
τη TPS και όλοι τους δεν εμφάνισαν καμία επιπλοκή μετά την ERCP.
Συμπεράσματα: Η μικρής διαμέτρου διαπαγκρεατική σφιγκτηροτομή (TPS) μπορεί
να είναι μια εναλλακτική τεχνική προσέγγισης του κοινού χοληφόρου σε δύσκολές
περιπτώσεις καθετηριασμού του ΚΧΠ στην ERCP. Μελέτες δείχνουν πως η TPS είναι μια
τεχνική με καλό αποτέλεσμα με σχετικά λιγότερες επιπλοκές και υψηλότερο ποσοστό
επιτυχούς καθετηριασμού του χοληδόχου πόρου, με την προϋπόθεση την τοποθέτηση παγκρεατικού στεντ για την πρόληψη της παγκρεατίτιδας.
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ERCP
Μουτζούκης Μ, Θεόπιστος Β, Μουσαβερέ Ι, Λαμούρη Χ, Φουσέκης Φ, Ψίχος Ν, Κατσάνος Κ, Μπαλταγιάννης Γ, Τζαμπούρας Ν, Χριστοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΡΟΤΟΜΗ ΜΕ NEEDLE-KNIFE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μουτζούκης Μ, Θεόπιστος Β, Λαμούρη Χ, Μπαλταγιάννης Γ, Τζαμπούρας Ν, Χριστοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η λιθίαση του κοινού χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ) αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη για διενέργεια ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP).
Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων χοληδοχολιθίασης αντιμετωπίζεται με
συμβατικές μεθόδους όπως είναι η χρήση μπαλονιού εξαγωγής λίθων με προηγηθείσα
ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή (EST). Η αποτυχία εξαγωγής των λίθων, με τα συμβατικά
μέσα μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφολογία και το
μέγεθος του λίθου. Χαρακτηριστικά, παράγοντες όπως λίθοι μεγαλύτεροι σε διάμετρο
από 15 mm, η ύπαρξη πολλαπλών λίθων, λίθοι σκληροί σε σύσταση αλλά και αυτοί
με ανώμαλο περίγραμμα μπορούν να καταστήσουν τη εξαγωγή των λίθων από το
ΚΧΠ αδύνατη με τις συνήθεις τεχνικές. Υπάρχουν διαφορετικές ενδοσκοπικές τεχνικές
τις τελευταίες δύο δεκαετίες για την εξαγωγή των δύσκολων λίθων από το χοληδόχο
πόρο με ή χωρίς EST. Μία εξ αυτών είναι η χρήση μπαλονιών μεγάλης διαμέτρου για τη
διαστολή του φύματος σε φύμα με ή χωρίς προϋπάρχουσα σφιγκτηροτομή.
Μέθοδοι: Συνολικά 23 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ERCP λόγω χοληδοχολιθίασης σε διάστημα 7 μηνών υποβλήθηκαν και σε διαστολή του φύματος με μπαλόνι
διαστολής μεγάλης διαμέτρου (EPLBD). Προσδιορίστηκαν βασικά δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, η επιτυχία εξαγωγής των λίθων, το μέγεθος των λίθων, η ύπαρξη
προηγούμενης σφιγκτηροτομής σε προηγούμενη συνεδρία ERCP και η τοποθέτηση
πλαστικού stent χοληφόρων μετά την παρέμβαση της διαστολής.
Αποτελέσματα: Από τους 23 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ERCP με διαστολή του φύματος, οι 11 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι 12 άντρες. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγηθείσα σφιγκτηροτομή σε προηγούμενη συνεδρία. Σε 12 ασθενείς το φύμα αναγνωρίστηκε
πλησίον εκκολπώματος. Υποβλήθηκαν σε διαστολή του φύματος με υδροδιαστολή με
σκιαγραφικό με μπαλόνι διαμέτρου > 10 mm (12-20 mm) με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Όλοι σχεδόν οι ασθενείς εκτός από έναν είχαν εξαγωγή μεγάλων λίθων διαμέτρου από
10 mm έως και 18 mm ωστόσο σε 4 από αυτούς χρειάστηκε να τοποθετηθεί πλαστικό
στεντ στον ΚΧΠ για διασφάλιση βατότητας του πόρου λόγω μη διασφάλισης πλήρους
εξαγωγής όλων των λίθων. Από το σύνολο των ασθενών δύο παρουσίασαν χολαγγειίτιδα μετά την ERCP, η οποία παρέτεινε τις μέρες νοσηλείας, με καλή όμως έκβαση τελικά.
Συμπεράσματα: Η EPBLD φαίνεται να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική
για αφαίρεση μεγάλων λίθων από το χοληφόρο δέντρο σύμφωνα και με τη δική μας
εμπειρία. Αν και διαστολή με μπαλόνι χωρίς σφιγκτηροτομή από μόνη της σχετίζεται
με υψηλότερο κίνδυνο παγκρεατίτιδας από τη σφιγκτηροτομή μόνη, η διαστολή με
μεγάλο μπαλόνι μετά από σφιγκτηροτομή δεν φαίνεται να σχετίζεται με υψηλό ποσοστό επιπλοκών όπως η παγκρεατίτιδα. Η εφαρμογή ελεγχόμενης υδροδιαστολής
αυξάνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Σκοπός: Η pre-cut σφιγκτηροτομή αναφέρεται σε μια ποικιλία ενδοσκοπικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να αποκτηθεί πρόσβαση στον κοινό χοληδόχο πόρο
και σπάνια στον παγκρεατικό πόρο κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπικής παλίνδρομης
χολαγγειοπαγκρεατογραφίας. Αρκετές τεχνικές pre-cut έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
καθετηριασμό του ΚΧΠ σε δύσκολες περιπτώσεις. Η πιο δημοφιλής από αυτές είναι η
χρήση needle knife (NK) η οποία χρησιμοποιεί ένα μαχαιρίδιο προκείμενου να γίνει
διατομή του φύματος με σταδιακή διάνοιξη αυτού ώστε να γίνει ανεύρεση του χοληδόχου πόρου σε περιπτώσεις όπου ο καθετηριασμός δεν είναι δυνατός με τη βοήθεια
οδηγού σύρματος και σφιγκτηροτόμου. Ωστόσο η NK ενέχει κίνδυνους και μπορεί να
προκαλέσει επιπλοκές όπως αιμορραγία, παγκρεατίτιδα ή χολαγγειίτιδα.
Μέθοδοι: Συνολικά 15 ασθενείς στους οποίους στάθηκε αδύνατος ο καθετηριασμός
του ΚΧΠ με τις συνήθεις τεχνικές υποβλήθηκαν σε NK στη Γαστρεντερολογική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο
του 2021. Εκτιμήθηκαν τα βασικά δημογραφικά στοιχεία, ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκαν στην εξέταση, το ποσοστό επιτυχίας καθετηριασμού του ΚΧΠ και τυχόν
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αποτελέσματα: Από τους 15 ασθενείς στους οποίους χρειάστηκε να διενεργηθεί precut ΝΚ ώστε να γίνει εφικτός ο καθετηριασμός του ΚΧΠ, 9 ήταν άντρες και 6 γυναίκες.
Επιπλέον 6 από αυτούς είχαν οξεία λιθιασική χολαγγειίτιδα και 9 ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο οφειλόμενο σε νεοξεργασία. Σε όλους του ασθενείς έγινε εφικτός ο καθετηριασμός του ΚΧΠ και κατ’ επέκταση η διενέργεια σφιγκτηροτομής με τη χρήση του NK.
Μάλιστα σε 9 από αυτούς, αυτό έγινε εφικτό κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας χάρης μετά την NK σφιγκτηροτομή. Αντίθετα στους υπόλοιπους 5 έγινε καθετηριασμός
του ΚΧΠ σε δεύτερο χρόνο. Σε ότι αφορά τις επιπλοκές 2 από τους ασθενείς παρουσιάστηκε αιμορραγία στο σημείο της τομής ΝΚ η οποία και σταμάτησε κατά την ERCP, και
σε ένα ασθενή οξεία παγκρεατίτιδα τις επόμενες ώρες η οποία και υφέθηκε σύντομα.
Συμπεράσματα: Η διενέργεια pre-cut με NK παρέχει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας.
Ωστόσο αυτή πολλές φορές αποφεύγεται λόγω των πιθανών επιπλοκών της. Φαίνεται
ωστόσο πως αυτές έχουν να κάνουν με την εμπειρία του ενδοσκόπου. Μάλιστα μία
σχετικά σε σύντομο χρόνο pre-cut σφιγκτηροτομή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορεί να προστατεύσει τον ασθενή από επιπλοκές που μπορεί να ανακύψουν από συχνές
προσπάθειες μη επιτυχούς καθετηριασμού του ΚΧΠ. Έτσι η NF πρέπει να προτιμάται
από τους έμπειρους ενδοσκόπους σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατός ο καθετηριασμός του ΚΧΠ με τις συνήθεις τεχνικές.
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ΕΚΤΟΠΟ ΦΥΜΑ VATER ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΝΤΡΟ
Παππά Α, Παπαευθυμίου Α, Φλώρου Θ, Μανωλάκης Α, Ποταμιάνος Σ, Καψωριτάκης Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ERCP ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΣ BILL ROTH II ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ BRAUN
Τσούνης Δ, Δημητριάδης Δ, Κωστόπουλος Π, Μάγειρας Ν, Οικονομάκης Α, Πολύζος Α,
Παυλίδου Α, Ζήνωνος Α, Κουγιουμτζιάν Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, 251Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Άρρεν, 72 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου και επιγαστραλγίας. Η φυσική
εξέταση ανέδειξε ίκτερο και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του δεξιού υποχονδρίου.
Από τα εργαστηριακά ευρήματα διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση (WBC: 13.5 K/uL),
υπερχολερυθριναιμία (TBIL: 284 μmol/L, DBIL: 198 μmol/L) και χολόσταση. Ο υπέρηχος κοιλίας ανέδειξε χοληδοχολιθίαση στο άπω τμήμα του χοληδόχου πόρου με
υπερκείμενη διάταση 0,9 εκ. Έπειτα από τη διάγνωση της χολαγγειίτιδας και την αρχική συντηρητική αντιμετώπιση, διενεργήθηκε μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία
(MRCP), που όμως δεν προσέθεσε περαιτέρω πληροφορίες.
Η ERCP απέτυχε να αναδείξει το φύμα του Vater στη συνήθη θέση,το οποίο τελικά
ανευρέθηκε να εκκρίνει χολή, στο οπίσθιο τοίχωμα του γαστρικού άντρου, μέσα σε
μία κοιλότητα επικαλυμμένη από βλεννογόνο λεπτού εντέρου, που επιβεβαιώθηκε και
ιστολογικά. Διενεργήθηκε καθετηριασμός του ΚΧΠ, διαμέσου του έκτοπου φύματος
και η χολαγγειογραφία επιβεβαίωσε την ανατομική ανωμαλία. Το φύμα δεν εμφάνισε
τα αναμενόμενα ανατομικά σημεία και συνεπώς η διαστολή με μπαλόνι προτιμήθηκε
έναντι της σφιγκτηροτομής. Μετά την ERCP, διενεργήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας που επιβεβαίωσε την εν λόγω ανατομική ανωμαλία.
Η συγκεκριμένη ανατομική παραλλαγή, αποδίδεται πρωτίστως σε δυσμορφίες κατά
τη διάρκεια της εμβρυογεννητικής περιόδου και σπάνια καταγράφεται στη βιβλιογραφία. Συνεπώς, οι ενδοσκόποι που διενεργούν ERCP, πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές
έκτοπες θέσεις του φύματος, εξαιτίας της μεταβολής της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Επιπλέον, το κλινικό αντίκτυπο της έκτοπης ανεύρεσης του φύματος στο γαστρικό άντρο, προδιαθέτει σε χοληδοχολιθίαση, υποτροπιάζουσα ανιούσα χολαγγειίτιδα,
αλκαλική γαστρίτιδα και γαστρικό καρκίνο, ενώ το όφελος της επιτήρησης ή της χειρουργικής αντιμετώπισης πρέπει να εκτιμηθεί περαιτέρω.
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Παρουσίαση περιστατικού: Σας παρουσιάζουμε ασθενή 76 ετών με ιστορικό γαστρεκτομής κατά Bill Roth II με Braun εντεροεντερική αναστόμωση που υπεβλήθη
επιτυχώς σε ERCP λόγω χολολιθίασης με συνοδό χοληδοχολιθίαση.
Κατά τη διενέργεια της ERCP, το ενδοσκόπιο προωθήθηκε στην προσιούσα έλικα ακολουθώντας την ανώτερη είσοδο της εντεροεντερικής αναστόμωσης Braun για την προσέγγιση του φύματος Vater. Λόγω δυσχέρειας εκλεκτικού καθετηριασμού του κοινού
χοληδόχου πόρου, πραγματοποιήθηκε αρχικά εν τω βάθει pre cut καθιστώντας εφικτό
τον καθετηριασμό του με ανάστροφο σφιγκτηροτόμο Bill Roth II. Διενεργήθηκαν κατόπιν: ευρεία σφιγκτηροτομή, σφιγκτηροπλαστική (μπαλόνι CRE 12mm) και πολλαπλοί
καθετηριασμοί με καθετήρα-μπαλόνι Fogarty, όπου εξήλθαν ευμεγέθεις λίθοι με περιεχόμενο (sludge). Ετέθη double pig tail stent διαμέτρου 10 Fr και μήκους 4 cm. Έγινε
προληπτική τοποθέτηση single pig tail παγκρεατικού stent διαμέτρου 5 Fr και μήκους
5 cm. Η μεθεπεμβατική πορεία του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη. Το παγκρεατικό stent
αφαιρέθηκε επιτυχώς μετά από 5 ημέρες. Ο ασθενής υπεβλήθη επιτυχώς σε χολοκυστεκτομή με αφαίρεση του double pig tail stent του χοληδόχου πόρου 3 μήνες αργότερα.
Συμπεράσματα: Η διενέργεια ERCP σε ασθενείς με ιστορικό γαστρεκτομής κατά Bill Roth
II παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας (~83%), τα οποία όμως μειώνονται σε ασθενείς
που έχουν Braun εντεροεντερική αναστόμωση (~23%) εξαιτίας της δυσκολίας στην ενδοσκοπική προσέγγιση της προσιούσας έλικας και του φύματος Vater. Η δυσκολία έγκειται στην οξεία γωνίωση
της προσιούσας εξαιτίας
συμφύσεων καθιστώντας
τη διενέργεια ERCP στους
ασθενείς αυτούς μια πρόκληση για τον ενδοσκόπο. Σε ορισμένες μελέτες
προτείνεται η χρήση
δωδεκαδακυλοσκοπίου
διαμέσου της απιούσης
έλικας. Στο παρόν περιστατικό επιλέχθηκε η
ενδοσκοπική προσέγγιση
της προσιούσας έλικας ως
η καταλληλότερη για τον
ασθενή.
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ERCP ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Παλατιανού Μ, Πενέσης Γ, Τριμπόνιας Γ, Ιντέρνος Ι, Λεοντίδης Ν, Γιώτης Ι, Ζαχαροπούλου Ε, Μαγγαλιού Φ, Φλαμπούρη Μ, Μάρτη Α, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

IgG4 – RELATED ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (KLATSKIN’S): ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παγκράτης Σ,1 Χαρακοπούλου Α,1 Κολοβελώνης Γ,1 Σιούλας Α,2 Σκοτινιώτης Η,2 Τζίμας Γ1
1
Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων, ΔΘΚΑ Υγεία, 2Γ Γαστρεντερολογική Κλινική, ΔΘΚΑ Υγεία

Σκοπός: H European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) καθώς και η British
Society of Gastroenterology (BSG) έχουν θεσπίσει κριτήρια ελέγχου αποτελεσματικότητας της θεραπείας με Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειο-Παγκρεατογραφία (ERCP) τα
οποία καταδεικνύουν την εφαρμογή υψηλών προτύπων απόδοσης στην καθημερινή πρακτική αλλά και την ιατρική εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η αξιολόγηση
του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» κατά
το τελευταίο χρόνο στην εφαρμογή της ERCP σύμφωνα με τα κριτήρια της ESGE και BSG.
Υλικό–Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν στοιχεία από 107 ασθενείς (65 άνδρες και 42 γυναίκες,
Μ.Ο. ηλικίας 73.4±14.9 έτη) οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ERCP στο Γαστρεντερολογικό
τμήμα από έτους.
Αποτελέσματα: Oι πιο συχνές ενδείξεις για την εφαρμογή της ERCP ήταν η οξεία παγκρεατίτιδα (23.4%), ο αποφρακτικός ίκτερος (21,5%) και ο κολικός των χοληφόρων
(15.9% LFTs και 13.1% ίκτερο). Η μέση διάρκεια της ERCP υπολογίστηκε στα 42±21
λεπτά ενώ το μέγεθος των λίθων που αφαιρούνταν ήταν μεγαλύτερο των 10mm στο
37% των περιπτώσεων.
Συμπεράσματα: Η ERCP απαιτεί ειδικές δεξιότητες, και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο
από γαστρεντερολόγους που διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, μετά
φυσικά από την ανάλογη εκπαίδευση, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται χαμηλά ποσοστά
επιπλοκών και η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.

Σκοπός: H IgG4-related σκληρυντική χολαγγειίτιδα δεν περιγράφεται εκτενώς στη
βιβλιογραφία ενώ μπορεί να προσομοιάζει χολαγγειοκαρκίνωμα των εξωηπατικών
χοληφόρων ειδικά όταν δεν συνδυάζεται με υποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες ή οπισθοπεριτοναική ίνωση και παραμένει μια κλινικά δύσκολη διάγνωση. Παρουσιάζουμε
ένα τέτοιο περιστατικό με την αντιμετώπισή του.
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής άρρεν, 72 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, παρουσίασε σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο αύξηση των τρανσαμινασών και
των αποφρακτικών ενζύμων (γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση και αλκαλική φωσφατάση).
Απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία και χολαγγειοπαγκρεατογραφία κατέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία του ηπατικού πόρου με επέκταση αυτής στον διχασμό του δεξιού και αριστερού ηπατικού πόρου ( Classification Bismuth-Corlette IV ).
Απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός για εξωηπατική νόσο, τα επίπεδα CA19-9 ορού
ήταν 153 U/mL, ενώ τα επίπεδα IgG4 ορού ήταν 3 φορές πάνω από το φυσιολογικό.
Με βάση την απεικόνιση και την ηλικία του, ο ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία με προεγχειρητική διάγνωση χολαγγειοκαρκινώματος. Πραγματοποιήθηκε τυπική αριστερή ημιηπατεκτομή με εκτομή του χοληφόρου δέντρου ως τα δεξιά
χοληφόρα δεύτερης γενεάς με Roux en Y ηπατικονηστηδοστομία στον δεξιό πρόσθιο
και δεξιό οπίσθιο ηπατικό πόρο και αρνητικά όρια εκτομής στις ταχείες βιοψίες, καθώς
και ηπατοδωδεκαδακτυλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Ο ασθενής είχε μία απροβλημάτιστη μετεγχειρητική πορεία με μία υποκλινική διαφυγή από τις χολοπεπτικές
αναστομώσεις ενώ πήρε εξιτήριο την 6η μετεγχειρητική ημέρα.
Η βιοψία έδειξε σκληρυντική χολαγγειίτιδα του κοινού ηπατικού πόρου με επέκταση
κυρίως στον αριστερό ηπατικό πόρο αλλά και στον διχασμό του δεξιού πόρου με συμμετοχή του χοληδόχου και του κυστικού πόρου καθώς και της χοληδόχου κύστεως
αλλά και τριών λεμφαδένων της πύλης. Όλες οι αλλοιώσεις ήταν συμβατές με IgG4
σχετιζόμενη νόσο (IgG4 related sclerosing cholangitis).
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της IgG4 related σκληρυντικής χολαγγειίτιδας είναι
εξαιρετικά δύσκολη προεγχειρητικά όταν δεν υπάρχει σημαντική αύξηση των επιπέδων IgG4 ορού ή άλλες εκφάνσεις της IgG4 related νόσου. Σε ασθενείς με κλινική και
απεικονιστική διάγνωση χολαγγειοκαρκινώματος η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει τη σκληρυντική χολαγγειίτιδα ειδικά όταν δεν υπάρχει προεγχειρητική βιοψία ή κυτταρολογική.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΟ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ
Δημοπούλου Κ,1 Δημοπούλου Α,2 Κολιάκος Ν,3 Τζώρτζης Α,3 Δημοπούλου Δ,4
Ζάβρας Ν2
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα,
2
Παιδοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 3Γ΄ Χειρουργική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 4Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ
CROHN (NC)
Καραχάλιου Α,1 Μπλέτσα Μ,2 Μπάμιας Γ,3 Μάντζαρης Γ,4 Τζουβαλά Μ,5 Ζαχαροπούλου
Ε,5 Κοντογιάννη Μ1
1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα, 3Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα, 4Γαστρεντερολογικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 5Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς

Σκοπός: Το πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο, ορίζεται ως η ανώμαλη επικοινωνία
μεταξύ παγκρέατος και υπεζωκοτικής κοιλότητας. Αποτελεί σπάνια επιπλοκή της
παγκρεατικής νόσου στα παιδιά και σχετίζεται κυρίως με οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα, τραύμα ή με ιατρογενή συμβάματα. Σκοπός της μελέτης είναι η ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας σχετικά με την αιτιολογία, τα κλινικά χαρακτηριστικά, τη διάγνωση και θεραπεία αυτής της κλινικής οντότητας στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
από τον Ιανουάριο 1970 έως το Δεκέμβριο του 2020 και συμπεριλήφθησαν 42
περιπτώσεις με πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο στα παιδιά.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συμπεριλήφθησαν 42 ασθενείς (25 αγόρια/17 κορίτσια) με μέση ηλικία διάγνωσης τα 8 έτη. Κύριο αίτιο στα παιδιά είναι η ιδιοπαθής χρόνια παγκρεατίτιδα (17/42), ενώ συχνή είναι η παρουσία ψευδοκύστης
(22/42). Η μέση διάρκεια από την έναρξη συμπτωμάτων έως τη διάγνωση είναι 60 ημέρες, με την πλειονότητα των ασθενών (32/42) να παρουσιάζονται με
συμπτώματα από το αναπνευστικό (δύσπνοια, βήχας, θωρακικό άλγος) ενώ 22
ασθενείς ανέφεραν κοιλιακό άλγος. Η αυξημένη αμυλάση στο πλευριτικό υγρό
είναι απαραίτητη για τη διάγνωση, ενώ η MRCP αποτελεί την απεικονιστική μέθοδο εκλογής για την ανάδειξη του συριγγίου. Οχτώ παιδιά αντιμετωπίστηκαν
συντηρητικά με παροχέτευση, ανάλογα σωματοστατίνης και παρεντερική διατροφή. Επί μη ανταπόκρισης προτείνεται η ενδοσκοπική θεραπεία (σφιγκτηροτομή, διαστολή με μπαλόνι, ενδοπρόθεση), και ακολούθως η χειρουργική επέμβαση (παγκρεατoδωδεκαδακτυλική ή περιφερική παγκρεατεκτομή), οι οποίες
διενεργήθηκαν επιτυχώς σε 13 και 22 παιδιά αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Το πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο, αν και σπάνιο, πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση της πλευριτικής συλλογής στα παιδιά, ιδιαίτερα επί παγκρεατίτιδας, ώστε να αναγνωρίζεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται
αποτελεσματικά.

Σκοπός: Η NC επηρεάζει δυσμενώς τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση της ΣΥ-ΠΖ ασθενών με NC.
Υλικό-Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 250 ενήλικοι ασθενείς με ΝC [54,8% άνδρες,
41,2±14,1 ετών, 37,2% με ενεργή νόσο (Harvey-Bradshaw Index-HBI ≥5)]. Η ΣΥ-ΠΖ
αξιολογήθηκε με το Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ) (εύρος 10-70) και η σχετιζόμενη με τη δίαιτα ΠΖ (ΣΔ-ΠΖ) με το Food Related Quality of
Life (FR-QoL) (εύρος 29-145), υψηλότερες τιμές υποδεικνύουν καλύτερη ΣΥ-ΠΖ και
ΣΔ-ΠΖ, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Η διάμεση βαθμολογία των SIBDQ και FR-QoL ήταν 48 (38, 57) και
78 (65, 96). Υπήρχε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ ΣΥ-ΠΖ και ΣΔ-ΠΖ (rho=0,610, pvalue<0,001). Παράγοντες που συσχετίστηκαν σημαντικά με τη ΣΥ-ΠΖ ελέγχθηκαν
σε μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την
κατηγοριοποίηση με βάση τη διάμεσο SIBDQ (Μοντέλο-1) και FR-QoL (Μοντέλο-2).
Στο Μοντέλο-1, η αύξηση του ΗΒΙ [Σχετικός Λόγος (ΣΛ):0,76, 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ):0,65-0,88, p-value<0,001], ο αριθμός συννοσηροτήτων (ΣΛ:0,65, 95%
ΔΕ:0,45-0,93, p-value:0,018) και η λήψη αντικαταθλιπτικών (ΣΛ:0,17, 95% ΔΕ:0,040,74, p-value:0,018) συσχετίστηκαν με μειωμένη πιθανότητα, ενώ το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο (ΣΛ:1,15, 95% ΔΕ:1,03-1,28, p-value:0,011) και η ειλεοκολική νόσος
(ΣΛ:6,19, 95% ΔΕ:1,72-22,30, p-value:0,005) με αυξημένη πιθανότητα καλύτερης
ΣΥ-ΠΖ. Στο Μοντέλο-2, η αύξηση του ΗΒΙ (ΣΛ:0,87, 95% ΔΕ:0,77-0,98, p-value:0,022)
και η αποφυγή συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων (ΣΛ:0,16, 95% ΔΕ:0,07-0,38, pvalue<0,001) συσχετίστηκαν με μειωμένη πιθανότητα, ενώ το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο (ΣΛ:1,12, 95% ΔΕ:1,01-1,24, p-value:0,026) με αυξημένη πιθανότητα
καλύτερης ΣΔ-ΠΖ.
Συμπεράσματα: Η ΣΥ-ΠΖ και ΣΔ-ΠΖ αποτιμήθηκαν ως μέτριες. Η αύξηση του ΗΒΙ
συσχετίστηκε με χειρότερη, ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης με καλύτερη ΠΖ.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΥΦΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Πρωτοπαπάς Αδ, Πρωτοπαπά Ν, Νεοκοσμίδης Γ, Στογιάννου Δ, Φιλιππίδης Α, Πρωτοπαπάς Αν
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Φωτεινογιαννοπούλου Κ, Θεοδωράκη Ε, Ορφανουδάκη Ε, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Εισαγωγή: Σε ασθενείς με νόσο Crohn, η ενδοσκοπική ύφεση της νόσου αποτελεί
τον σημαντικότερο στόχο για την επίτευξη μιας μακροχρόνιας πορείας χωρίς κλινικές εξάρσεις και με διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Συνεπώς, η χρήση
απλών εργαστηριακών δεικτών για την πρόβλεψη της παρουσίας ενδοσκοπικής ύφεσης χωρίς την ανάγκη διενέργειας κολονοσκόπησης, θα μπορούσε να απλοποιήσει
σημαντική τη διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών.
Υλικά-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με νόσο Crohn, που υπεβλήθησαν σε πλήρη κολονοσκόπηση και εργαστηριακό έλεγχο για την εκτίμηση της
νόσου, με τη χρονική απόσταση μεταξύ των δύο εξετάσεων να μην υπερβαίνει τους
3 μήνες. Ακολούθως, διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ εργαστηριακών δεικτών και
των ενδοσκοπικών δεικτών Crohn’s disease endoscopic index of severity (CDEIS) και
SES-CD (Simple Endoscopic Score for Crohn Disease). Οι εργαστηριακοί δείκτες περιλελάμβαναν τους red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV),
plateletcrit (PCRIT), C-reactive protein, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, neutrophil to
lemphocyte ratio (NLR), lymphocyte to monocyte ratio (LMR), RDW to platelets ratio
(RPR).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 76 ασθενείς (47 άνδρες, 29 γυναίκες)
υπό θεραπεία, με μέση ηλικία 38.4 έτη. Με βάση τους δείκτες CDEIS και SES-CD, 44
και 36 ασθενείς βρίσκονταν σε ενδοσκοπική ύφεση αντίστοιχα. Το ενδοσκοπικό στάδιο της νόσου βάσει CDEIS, εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους δείκτες MPV (p=0.01), PCRIT (p=0.036) και NLR (p=0.022), ενώ το στάδιο βάσει SES-CD,
εμφάνισε σημαντική συσχέτιση με τον δείκτη MPV (p=0.016). Αντίστοιχα, η ύπαρξη
ενδοσκοπικής ύφεσης βάσει CDEIS εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους
δείκτες MPV (p=0.008) και NLR (p= 0.037), ενώ βάσει SES-CD δεν εμφάνισε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με κάποιον από τους παραπάνω δείκτες.
Συμπεράσματα: Οι δείκτες NLR και MPV εμφανίζουν συσχέτιση με την ενδοσκοπική
εικόνα της νόσου Crohn και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η χρήση τους σε
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
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Σκοπός: Οι ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) εμφανίζουν
συχνά σιδηροπενική αναιμία που αντιμετωπίζεται με χορήγηση σιδήρου συνήθως ενδοφλέβια. Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών με ΙΦΝΕ που
χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν με ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου σε ένα κέντρο αναφοράς.
Μέθοδος: Έγινε αναδρομική καταγραφή των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών
των ασθενών με ΙΦΝΕ που έλαβαν ενδοφλέβιο σίδηρο τα τελευταία 5 χρόνια στο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 72 ασθενείς με ΙΦΝΕ που είχαν λάβει ενδοφλέβιο σίδηρο τουλάχιστον μία φορά. Οι 38 (52.8%) ήταν άνδρες και 44 (61.1%) έπασχαν
από Νόσο Crohn [NC]. Η διάμεση διάρκεια νόσου ήταν 15 έτη [7.5-23, IQR 15.5]. Οι 32 ήταν
μη καπνιστές, 19 ενεργείς και 21 παλαιοί καπνιστές. Είχαν διάμεσο BMI 24.4 [21.6-29.1,
IQR 7.5] και διάμεση φερριτίνη 6ng/ml [5-20, IQR 15]. Εξωεντερικές εκδηλώσεις είχαν 15
ασθενείς (20.8%). Ανοσοκατασταλτικά (αζαθειοπρίνη/μεθο- Πίνακας 1. Δημογραφικά και Κλινικά χαρακτηριστικά
τρεξάτη) λάμβαναν αντίστοιχα ασθενών με ΙΦΝΕ και σιδηροθεραπεία (Ν=72)
17/3 ασθενείς (23.6/4.2%), antiTNFs30 (41.7%), συνδυασμένη
θεραπεία 8 (11.1%) και από νεότερες θεραπείες Vedolizumab
3 (4.2%) ενώ Ustekinumab 5
(6.9%). Οι 15 (20.8%) είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την ΙΦΝΕ. Η πλειοψηφία
70 ασθενείς (97.2%) έλαβαν
καρβοξυμαλτοζικό σίδηρο και
οι 24 (33.3%) συνολική δόση
1000mg ενώ οι 16 (22.2%)
2000mg. Τέλος μόνο 7 (9.7%)
εκδήλωσαν ήπιες ανεπιθύμητες
ενέργειες ενώ η συχνότερη από
αυτές ήταν η υποφωσφαταιμία
σε 7 και αλλεργική αντίδραση
παρουσίασε ένας ασθενής.
Συμπεράσματα: Ενδοφλέβιος
σίδηρος χορηγήθηκε συχνότερα σε ασθενείς με νόσο Crohn
και μάλιστα με εντόπιση στο
λεπτό έντερο. Επιπλέον φαίνεται να είναι ασφαλής και προκρίνεται για την αντιμετώπιση
της σιδηροπενικής αναιμίας σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ (ΙΦΝΕ), ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Καββαδίας Α,1 Καραβασίλη Μ,2 Μουσαβερέ Ι,3 Λαμούρη Χ,3 Κατσάνος Κ,3 Βούλγαρη
Π,4 Χριστοδούλου Δ3
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας, Κέρκυρα, 2Νοσηλευτικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Γαστρεντερολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 4Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΕ ΙΦΝΕ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Στεργίου Ε, Πρωτόγερος Ν, Κεβρεκίδου Π, Φασούλας Κ, Σουφλέρης Κ, Τζιλβές Δ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Οι συνηθέστερες εξωεντερικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με ΙΦΝΕ τείνουν να
είναι οι Ρευματολογικές Εκδηλώσεις (περιφερική αρθρίτιδα, αξονική προσβολή και
περιφερική ενθεσίτιδα).
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης των Ρευματολογικών
Εκδηλώσεων σε 50 ασθενείς με ΙΦΝΕ, οι οποίοι εκτιμήθηκαν κλινικά από ρευματολόγο, έγινε ανοσολογικός έλεγχος και διενεργήθηκε υπερηχογράφημα μυοσκελετικού
σε περιοχικές θέσεις ανάλογα με την κλινική εικόνα τους.
Αποτελέσματα: Εξετάσθηκαν 50 ασθενείς, 56% άνδρες και 44% γυναίκες ηλικίας από
21 έως 85 ετών με μέση ηλικία τα 49 έτη. Το ½ των ασθενών έπασχε από Ν. Crohn ενώ
το άλλο 50% από Ε. Κολίτιδα. Αγωγή, με βιολογικό παράγοντα λάμβανε το 58,1%, με
ανοσοκατασταλτικά το 20% και με κορτικοστεροειδή το 14%. Από τους 50 ασθενείς το
52% ανέφερε κατά την εξέταση ότι έπασχε από αρθραλγίες (20% Ν.Crohn και 32% Ε.
Κολίτιδα). Περιφερική αρθρίτιδα διαπιστώθηκε στο 2,6% των ασθενών με Ν.Crohn και
στο 7,7 των ασθενών με Ε. Κολίτιδα. Κατά τον ανοσολογικό έλεγχο το ΑΝΑ βρέθηκε
θετικό στο 17,8% των ασθενών με Ε.Κ και στο 11,1% των ασθενών με Ν.C ενώ τα ποσοστά θετικότητας του RF στη N.C ήταν11,6 και στην Ε.Κ 16,3.
Σε αυτούς τους ασθενείς έγινε έλεγχος με υπέρηχο μυοσκελετικού. Τα αποτελέσματα καταγράφουν την παρουσία υμενίτιδας σε ποσοστό 25% και ενθεσίτιδας (Αχιλλείου ή/και τετρακεφάλου ή/και τρικεφάλου ή/και επιγονατίδας) σε ποσοστό πάνω από
το 52%. Από του ασθενείς που διαγνώστηκαν με ενθεσίτιδα κατά τον υπερηχογραφικό
έλεγχο το 54,8% των λάμβανε βιολογικό παράγοντα, το 16,1% ανοσοκατασταλτικά, το
12,9% mesalasine και τέλος το 16,1% δεν λάμβανε καμία αγωγή.
Συμπεράσματα: Οι Ρευματικές Εκδηλώσεις στους ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι συχνές, με
συχνότερα εμφανιζόμενες τις αρθραλγίες και την ενθεσίτιδα και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η συνεργασία μεταξύ Γαστρεντερολόγων και
Ρευματολόγων κρίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, με τα
αποτελέσματα της έρευνας να στοχεύουν στην καθοδήγηση της θεραπείας και των
τρόπων παρακολούθησης αυτών των ασθενών.
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Εισαγωγή: Η καλπροτεκτίνη είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προβλεπτικός δείκτης
βλεννογονικής επούλωσης σε ΙΦΝΕ κολίτιδα. Σε παλαιότερη μελέτη του κέντρου η
λεμφοκυττάρωση συσχετίστηκε με τη ανταπόκριση στο infliximab. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της προβλεπτικής αξίας απάντησης σε βιολογικές
θεραπείες, απλών και πιο εύχρηστων δεικτών στο περιφερικό αίμα όπως η CRP, η ΤΚΕ
και ο περιφερικός αριθμός λεμφοκυττάρων.
Υλικά-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ κολίτιδα σε βιολογική θεραπεία με ενδοσκοπική
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και σύγχρονη μέτρηση CRP, ΤΚΕ και λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. Η ενδοσκοπική επούλωση εκτιμήθηκε βάσει του
MES score στην ελκώδη κολίτιδα και το SES-CD score στην Crohn κολίτιδα. Συσχέτιση
της ενδοσκοπικής ύφεσης με την CRP, TKE και τον αριθμό λεμφοκυττάρων και υπολογισμός καμπύλης ROC για τις υπό μελέτη μεταβλητές.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 129 εξετάσεις σε 76 ασθενείς με μέση ηλικία 47,5 έτη (20-75), από τους οποίους 40 (52,6%) ήταν άνδρες. Σαράντα τέσσερεις
(57,9%) με ελκώδη κολίτιδα ενώ 28 (36,8%) με νόσο Crohn. Οι 86 εξετάσεις (66,7%)
έγιναν υπό anti-TNF από τις οποίες οι 65 (50,4%) με infliximab. Στις 75 (58,1%) διαπιστώθηκε βλεννογονική επούλωση, με διάμεση τιμή CRP 0,14 mg/dl (0,02-2,4) p<0,001,
διάμεση τιμή ΤΚΕ 11 mm (2-55) p=0,005. Κατά μέσο όρο η τιμή λεμφοκυττάρων στο
αίμα ήταν μεγαλύτερη στη βλεννογονική επούλωση χωρίς όμως στατιστική σημασία
(p=0,237). Ο υπολογισμός της καμπύλης ROC ανέδειξε καλύτερο προβλεπτικό δείκτη
τα λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος για ασθενείς υπό infliximab με cut-off 1960/
mm3, με ευαισθησία 74% και ειδικότητα 55% (p=0,02) και εμβαδό κάτω από την καμπύλη 0,678.
Συμπεράσματα: H βλεννογονική επούλωση με βιολογικές θεραπείες σχετίζεται με
πολύ χαμηλές τιμές CRP και ΤΚΕ. Η λεμφοκυττάρωση στο περιφερικό αίμα έχει προβλεπτική αξία μόνο σε βιολογική anti TNF θεραπεία. Ειδικά για το infliximab τιμή λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος >2000/mm3 προβλέπουν βλεννογονική επούλωση
με καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από CRP και ΤΚΕ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ TOFACITINIB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
(UC) ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ANTI-INTEGRIN Η/ΚΑΙ ΑΝΤI-TNF-α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Τριανταφυλλίδης Ι,1 Μαλγαρινός Γ,1 Γκοβόσδης Β1
Νοσοκομείο “Metropolitan General”, Χολαργός, Αθήνα

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Βιάζης Ν,1 Μάντζαρης Γ,1 Στεφανίδου Α2
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Ιατρικό Τμήμα Ανοσολογίας, Pfizer Inc

Εισαγωγή: Οι αναστολείς των Janus κινασών χρησιμοποιούνται με αυξανόμενη συχνότητα στη θεραπεία της UC. Η Tofacitinib είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο
φάρμακο της κατηγορίας των small molecules, το οποίο αναστέλλει τη δράση των
Janus kinases 1 και 3, και σε μικρότερο βαθμό της Janus kinases 2.
Σκοπός: Η περιγραφή των αποτελεσμάτων της χορήγησης Tofacitinib σε μέχρι στιγμής 7 ασθενείς με UC εκ των οποίων ένας με ληκυθίτιδα, ανθεκτικών στη θεραπεία με
anti-TNF ή/και anti-integrin παράγοντες.
Ασθενείς: Πρόκειται για 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας 39+/-10 έτη. Η έκταση της
νόσου ήταν εκτεταμένη σε όλους και ληκυθίτις σε έναν. Η διάρκεια της νόσου ήταν
4,3+/–1.9 έτη. Στους 6 από τους 7 ασθενείς είχε προηγηθεί (και αποτύχει) θεραπεία με
αντι-TNF-α παράγοντες, Vedolizumab ή ανοσοκατασταλτικά (αζαθειοπρίνη). Τα αποτελέσματα της θεραπείας εκτιμήθηκαν κλινικά και εργαστηριακά με κολονοσκόπηση,
ιστολογική παχέος εντέρου και καλπροτεκτίνη κοπράνων. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν
θεραπεία εφόδου με 10mg tofacitinib δύο φορές ημερησίως επί 8 ή 12 εβδομάδες (3
και 4 ασθενείς αντιστοίχως) και ακολούθως 5mg δύο φορές ημερησίως επί 2 έως 18
μήνες (μέχρι στιγμής).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της θεραπείας εφόδου ήταν: Πλήρης κλινική ύφεση 4/7 και μερική 3/7 ασθενείς. Στο διάστημα της παρακολούθησης όλοι οι ασθενείς
παραμένουν σε πλήρη (4/7) ή κλινική βελτίωση (3/7). Δεν σημειώθηκαν ουσιώδεις
παρενέργειες εκτός από αύξηση των λιπιδίων του ορού σε ένα ασθενή η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με χορήγηση στατινών.
Συμπέρασμα: Οι περιπτώσεις αυτές τονίζουν τις δυσκολίες στη διαπίστωση υποκείμενων αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών στους ασθενείς με UC καθώς και τη σημασία
της ύπαρξης εναλλακτικής θεραπευτικής οδού με διαφορετικό μηχανισμό δράσης
όπως η Tofacitinib, σε ασθενείς ανθεκτικούς στη θεραπεία με anti-TNF ή/και antiintegrin παράγοντες.

Σκοπός. Διερεύνηση των απόψεων γιατρών και ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ)
στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα ερωτηματολόγιο, μέρος μιας παγκόσμιας έρευνας (UC Narrative) για την ποιότητα ζωής.
Mέθοδοι: Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από την εταιρεία Harris Poll από τις 25
Ιουνίου, έως και τις 31 Αυγούστου του 2020 και απαντήθηκε διαδικτυακά από 95 ασθενείς και 51 γαστρεντερολόγους. Στην έρευνα συμμετείχαν ενήλικες ασθενείς με ΕΚ,
οι οποίοι είχαν επισκεφθεί γαστρεντερολόγο, τους τελευταίους 12 μήνες και πήραν
συνταγογραφούμενα φάρμακα (εκτός από 5-ASAs).
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος από την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση της νόσου ήταν τα 0.89 χρόνια. Οι περισσότεροι ασθενείς (82%) θεωρούν ότι
η νόσος τους ήταν σε ύφεση, ενώ το 98% δηλώνει ευχαριστημένο από την επικοινωνία
του με τον θεράποντα γαστρεντερολόγο. Παρόλα αυτά η νόσος επηρεάζει αρνητικά
την καθημερινότητα και την εργασία των ασθενών, δεδομένου ότι το 78% αναφέρει
ότι τους εξαντλεί ψυχικά, ενώ το 81% θεωρεί ότι θα ήταν πιο επιτυχημένοι επαγγελματικά εάν δεν έπασχαν από τη νόσο. Παρότι, οι 7 στους 10 γαστρεντερολόγους (69%)
αναφέρουν ότι έχουν κάνει προσπάθεια να βελτιώσουν τις τεχνικές επικοινωνίας με
τους ασθενείς τους, πολλοί ασθενείς (60%) εύχονται να είχαν περισσότερο χρόνο για
να συζητήσουν με το θεράποντα γιατρό τους, ενώ το 44% αισθάνεται άβολα και δεν
θέλει να συζητήσει θέματα που αφορούν στην προσωπική και σεξουαλική του ζωή.
Συμπέρασμα: Οι Έλληνες ασθενείς με ΕΚ εμφανίζονται ευχαριστημένοι με το θεράποντα γιατρό τους και την αντιμετώπιση της νόσου τους. Κενά που υπάρχουν στην
επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενούς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γεφυρωθούν.
H μελέτη UC Narrative χρηματοδοτήθηκε από την Pfizer Inc.
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ
Καραβασίλη Ν,1 Κατσάνος Κ,2 Φουσέκης Φ,2 Τσιάρα Σ,3 Χριστοδούλου Δ2
1
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΛΙΝΙΚΑ, ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ
CROHN ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 5-ΑΜΙΝΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (5-ASA)
Μάντζαρης Γ, Αρχαύλης Ε, Χρηστίδου Α, Βιάζης Ν, Παπαμιχαήλ Κ, Κυριάκος Ν, Καρατζάς Π,
Τσιγαρίδας Α, Καραμπέκος Γ, Βιέννα Ε
Α΄ Γαστρεντερολογική Κλινική και Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι λοιμώξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των βιολογικών παραγόντων στους ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη
Νόσο των Εντέρων (ΙΦΝΕ), που παρακολουθούνται στη Γαστρεντερολογική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων από 29/06/2020 έως 29/06/2021. Καταγράφηκαν
δημογραφικά χαρακτηριστικά, το ιστορικό ΙΦΝΕ, το είδος του βιολογικού παράγοντα,
οι λοιμώξεις, οι νεοπλασματικές ασθένειες, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τα
απομυελινωτικά νοσήματα, οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, καθώς και η ποιότητα
ζωής των ασθενών.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών (n=51) που συμμετείχαν στη μελέτη οι
μισοί σχεδόν ασθενείς (n=27, 53%) είχαν διαγνωστεί με ελκώδη κολίτιδα (Ulcerative
Colitis-UC) και οι λοιποί ασθενείς (n=24, 47%) με νόσο του Crohn (Crohn’s DiseaseCD). Από τους 51 ασθενείς οι πέντε (n=5, 9,8%) εμφάνισαν κάποιου είδους λοίμωξη
(1 λοίμωξη ιογενούς αιτιολογίας και 5 βακτηριακές λοιμώξεις) με μέση τιμή ηλικιών
τα 39 έτη. Η συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης φάνηκε ότι, είναι παρόμοια τόσο στους
ασθενείς με CD (n=3, 5,9%) όσο και στους ασθενείς με UC (n=2, 3,9%) εκ των οποίων 1 ασθενής εμφάνισε 2 περιστατικά λοίμωξης. Επίσης, η πλειοψηφία των ασθενών
(n=40, 78%) ελάμβανε infliximab, ενώ το 43% (n=22) των ασθενών ελάμβανε βιολογικό παράγοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 3-5 έτη. Οι 45 ασθενείς (88%) είχαν
εμβολιαστεί έναντι του ιού της γρίπης και 34 (66,7%) ασθενείς έναντι του πνευμονιόκοκκου. Επιπρόσθετα, 3 ασθενείς (5.9%) παρουσίασαν αντιδράσεις υπερευαισθησίας
κατά τη χορήγηση του βιολογικού παράγοντα. Τέλος, 47 (92%) από τους 51 ασθενείς
δήλωσαν ότι, η ποιότητα της ζωής τους μετά την έναρξη του βιολογικού παράγοντα
ήταν καλύτερη.
Συμπεράσματα: Η εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ασθενείς
αποδεικνύεται ως βασικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ο κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων στους ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα είναι υπαρκτός, αρκετές όμως, από τις οποίες προλαμβάνονται με τον κατάλληλο εμβολιασμό.

Σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες τα 5-ASA δεν συνιστούν θεραπεία εκλογής για ασθενείς
με νόσο του Crohn (NC). Εντούτοις, μελέτες ασθενών της κοινότητας (real-life) έχουν δείξει
πως υπάρχουν ασθενείς με NC κλινικά εξαρτημένοι από 5-ASA ενώ διεθνώς η συνταγογράφησή τους παραμένει υψηλή.
Σκοπός: Να μελετηθούν τα κλινικά, ορολογικά και ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά ασθενών με
NC σε χρόνια θεραπεία συντήρησης με 5-ASA.
Μέθοδος: προοπτική, μονοκεντρική μελέτη διαρκείας 15 ετών. Κριτήρια εισόδου: 1 έτος από
τη διάγνωση ασθενείς με NC σε θεραπεία συντήρησης με 5-ASA να είναι α) σε κλινική ύφεση
(Harvey-Bradshaw Index <5), β) με φυσιολογικούς βιοδείκτες [CRP +/– F Calprotectin (FC)] και
γ) σε πλήρη επούλωση (ΠΕ, απουσία ελκών)
55 (35/20)
ή σχεδόν πλήρης επούλωση (ΣΠΕ, <10 Σύνολο ασθενών (άρρενες/θήλεις)
35 (22-75)
διάσπαρτα ή <5 εστιακά μικροαφθώδη Ηλικία [Μέση Τιμή (ΜΤ), εύρος]
28 (18-61)
ή αφθώδη έλκη). Κριτήρια αποκλεισμού: Ηλικία διάγνωσης (ΜΤ, εύρος)
επίμονα CRP>0.5 mg/dl και FC>150 μg/g Φαινότυπος
A2L1B1
20
ιστού και ανάγκη για αναβάθμιση της
A2L2B1
17
A2L3B1
10
θεραπείας. Οι ασθενείς παρακολουθήθηA3L1B1
5
καν προοπτικά με καταγραφή του HBI και
A3L2B1
3
ορολογικές εξετάσεις κάθε 3-6 μήνες και Καπνιστές ενεργοί/πρώην
2/2
ειλεοκολοσκόπηση ανά 2-3 έτη εκτός από Αστική/Αγροτική προέλευση
35/20
κλινικές ενδείξεις υποτροπής της νόσου.
Συννοσηρότητες
2 (στεφανιαία νόσος,
υπό Plavix)
Αποτελέσματα: Στον πίνακα 1 δίνονται τα κατά τη διάγνωση
Κλινικοί & Βιοδείκτες στη διάγνωση
χαρακτηριστικά της ομάδας
ΗΒΙ (MT, εύρος)
n=55, 6 (5-7)
Η ειλεοκολοσκόπηση παρέμενε επίμονα
CRP (n) (MT, εύρος, mg/dl)
n=55 [2.1(0.9-3.5)
ίδια σε όλους πλην 2 ασθενείς. 25 ασθενείς
FC (n) (MT, εύρος, μg/g ιστού)
n=20 [190(155-220)]
διέκοψαν της θεραπεία παροδικά για 4-6 Θεραπεία εφόδου
Βουδεζονίδη
15
μήνες με συνέπεια την αύξηση του HBI κυ5-ASA
40
ρίως και αποκατάστασή του με επανέναρ- Δόση συντήρησης
3.8 (3-4.8)
ξη της θεραπείας. Ουδείς ασθενής εμφάνι- 5-ASA (ΜΤ, εύρος, σε g/ημέρα)
σε επιπλοκές της νόσου ή της θεραπείας.
Διάρκεια θεραπείας με
8 (4.5-14)
Συμπέρασμα: Ασθενείς μη καπνιστές, 5-ASA (MT, εύρος)(έτη)
διαχρονικά
με ήπια κλινικά, ορολογικά, ενδοσκοπικά Βιοδείκτες
ΗΒΙ (ΜΤ, εύρος)
n=55, 2 (1-4)
νόσο κατά τη διάγνωση και ύφεση 1 έτος
CRP (ΜΤ, εύρος, mg/dl)
n=55, 0.32 (0.1-0.45)
FC (n), (ΜΤ, εύρος, μg/g)
n=20, 45 (15-115)
μετά από θεραπεία συντήρησης με 5-ASA
Ειλεοκολονοσκόπηση
εμφανίζουν «εξάρτηση» από τα 5-ASA και
1 έτος από τη διάγνωση σε 5-ASA (ΠΕ/ 22/33
διατηρούν την ύφεσή τους διαχρονικά ΣΠΕ)
Πέρας της μελέτης (ΠΕ/ΣΠΕ)
20/35
όσο λαμβάνουν θεραπεία.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Κατσίλα Σ,1 Χρύσανθος Ν,2 Δημοπούλου Κ,1 Κακούνης Κ,1 Σφουγκατάκης Ν,1 Ξηρομερίτου Β1
1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΣΙΔΗΡΟ
Κοτανίδης Ν, Γιοβάνης Ε, Ευταξίας Χ, Βαδαρλής Α, Χριστοφόρου Μ, Αυγερινός Α,
Δημουλιός Φ, Καπετάνος Δ, Βασιλείου Κ, Μάρης Θ, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή και σκοπός της μελέτης: Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορισθεί η
συχνότητα του αισθήματος κόπωσης και των διαταραχών του ύπνου με βάση τους
δείκτες MFIS (Modified Fatigue Impact Scale) και PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)
σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και ο συσχετισμός τους με τη θεραπευτική αγωγή.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 διαδοχικοί ασθενείς, 10 με νόσο του Crohn (NC) και 10
με ελκώδη κολίτιδα (UC). Εγινε καταγραφή της βαρύτητας της νόσου με βάση τους
UCEIS (Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity) και SES-CD (Simple endoscopic
score for Crohn’s disease), της θεραπείας (μεσαλαζίνη, αζαθειoπρίνη, anti-TNFa) και
των MFIS και PSQI.
Aποτελέσματα: Ασθενείς με ΝC εμφανίζουν συχνότερα κόπωση και διαταραχές
ύπνου συγκριτικά με την UC [3/10 (30%) vs 1/10 (10%), p:0.68 & p:0.114]. H σοβαρότητα της νόσου σχετίζεται με διαταραχές ύπνου και κόπωση, ενώ στη NC η αϋπνία σχετίστηκε ισχυρά με σοβαρότερη νόσο (p:0.05). Όσοι λαμβάνουν βιολογική θεραπεία
εμφανιζουν σημαντικά συχνότερα κόπωση και αϋπνία (p:0.021) αναλογικά με εκείνους
που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ή μεσαλαζίνη (Γραφημα).
Συμπεράσματα: Υπάρχει σημαντική διαφορά στην ποιότητα του ύπνου και στο αίσθημα κόπωσης στους ασθενείς με βαρύτερη νόσο συγκριτικά με εκείνους σε ύφεση.
Η διαφορά αυτή είναι εντονότερη στη NC και επί βιολογικής θεραπείας.

Εισαγωγή: Η αναιμία είναι μια σοβαρή και πολυπαραγοντική επιπλοκή των
ΙΦΝΕ. Η per os χορήγηση δεν είναι αποτελεσματική και συνοδεύεται από παρενέργειες.
Σκοπός της μελέτης είναι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορήγησης
IV καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου στη θεραπεία της αναιμίας ασθενών με ΙΦΝΕ
Ασθενείς-Mέθοδοι: Μελετήθηκαν 52 με ΙΦΝΕ (36 με νόσο CROHN) και αναιμία
(Α:28, Γ:24 άνδρες), ΜΗ 40 ετών (εύρος: 16–75) χορηγήθηκαν χορηγήθηκε ενδοφλέβια καρβοξυμαλτοζικό σίδηρο (500 mg), μία δόση και μια δεύτερη σε 2
εβδομάδες. Δέκα ασθενείς είχαν λάβει σίδηρο από το στόμα χωρίς ανταπόκριση
ενώ 3/10 διέκοψαν λόγω εμφάνισης διάρροιας. Κανείς ασθενής δεν έλαβε επιπλέον ερυθροποιητίνη. Σε 4 εβδομάδες από την πρώτη δόση αξιολογήθηκαν
εργαστηριακά και κλινικά.
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή αιμοσφαιρίνης πριν από την πρώτη δόση ήταν 9,8
g/dL, Hct: 30,9%, Ferritin: 65,4 ng/mL, Fe:37 μg/dl, MCV75,4fl Δύο εβδομάδες
μετά από τη δεύτερη δόση η μέση τιμή της Ηb αυξήθηκε σε 12,9g/dL, του Hct σε
35,1% Ferritin: 165,4ng/mL, Fe:87μg/dl, MCV84,3,4fl. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν
υποκειμενική βελτίωση του αισθήματος κόπωσης και αδυναμίας. Δεν παρατηρήθηκε καμία παρενέργεια.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση ενδοφλέβιου καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου είναι
αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν/είχαν δυσανεξία
στην per os χορήγηση.

Γράφημα. Συσχετισμός της θεραπείας με αίσθημα κόπωσης και διαταραχές του ύπνου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ePosters)

53

eP109

eP110

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ HUMAN HERPES VIRUS 7 ΚΑΙ
EPSTEIN- BARR VIRUS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Γιώτης Ι,1 Τριμπόνιας Γ,1 Ζαχαροπούλου Ε,1 Παλατιανού Μ,1 Λεοντίδης Ν,1 Ιντέρνος Ι,1 Πενέσης Γ,1 Καραγιάννη Μ,2 Τζουβαλά Μ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
- Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

ΑΣΗΠΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
INFLIXIMAB
Σταματίου Η,1 Τσάντσας Χ,1 Αγγελοπούλου Χ,2 Παπάζογλου Δ,1 Βραδέλης Σ1
1
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 2Νευρολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Ασθενής, 21 ετών, με πρόσφατη διάγνωση Νόσου Crohn (A2,L3,L4,B1) υπό Μεθυλπρεδνιζολόνη (20 mg, σταδιακά μειούμενου από 48 mg) και Εσομεπραζόλη 40 mg δις ημερησίως παρουσίασε αιφνίδια δυσφαγία και οπισθοστερνικό
καύσο. Η δωδεκαδακτυλοσκόπηση, ανέδειξε λευκωπές, συρρέουσες, επιμήκεις
διαβρώσεις σε όλο τον οισοφάγο, χωρίς οι βιοψίες να είναι διαγνωστικές. Ο
ασθενής έλαβε τυφλά αντιμυκητιασική αγωγή αλλά παρουσίασε επιδείνωση
των συμπτωμάτων και παράλληλα αιφνίδια θολερότητα της όρασης που αποδόθηκε από τους οφθαλμίατρους σε ερπητική κερατίτιδα. Υπεβλήθη εκ νέου σε
ενδοσκόπηση όπου βρέθηκαν έλκη με επηρμένα χείλη μεγίστης διαμέτρου 6 χιλιοστών. Ζητήθηκε PCR στον ιστό η οποία ανέδειξε λοίμωξη από Human Herpes
Virus 7 και Epstein- Barr Virus. Η παρουσία ταυτόχρονης προσβολής των οφθαλμών προσανατολίζει περισσότερο στον Human Herpes Virus 7 ως πιθανότερη
αιτία της οισοφαγίτιδας, ενώ ο EBV είναι ενδεχομένως επιλοίμωξη δεδομένου
ότι δεν προσβάλλει τους οφθαλμούς. Ωστόσο η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κοινή. Τα στεροειδή μειώθηκαν περαιτέρω και ο ασθενής έλαβε Ασυκλοβίρη
ενδοφλεβίως σε δόση 10 mg/kg ΣΒ και Γανσικλοβίρη (γέλη) στους οφθαλμούς.
Τόσο η κλινική, όσο και η ενδοσκοπική εικόνα βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από
5 ημέρες.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί οισοφαγίτιδα από τον ιό HHV-7. Η συγκεκριμένη περίπτωση υποδεικνύει ότι οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν ανοσοκαταστολή είναι επιρρεπείς σε επιλοιμώξεις από αιτίες που δεν ανιχνεύονται πάντα
με τις συμβατικές ιστολογικές ή ανοσοϊστοχημικές μεθόδους, και χρειάζονται
ενδεχομένως ανίχνευση μικροοργανισμών σε ιστό με μοριακές μεθόδους αλλά
και ιδιαίτερης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
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Σκοπός: Το Infliximab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα (anti-TNFα) που ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας έως σοβαρής, ενεργής
νόσου Crohn. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει συσχετιστεί με άσηπτη μηνιγγίτιδα
(DIAM – Drug Induced Aseptic Meningitis), μία εν δυνάμει σοβαρή ανεπιθύμητη
ενέργεια. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 7 περιστατικά στη βιβλιογραφία. Η
περιγραφή του περιστατικού μας αποσκοπεί τόσο στην πληρέστερη κατανόηση
όσο και στην ενημέρωση σχετικά με αυτή τη σπάνια επιπλοκή.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 43 ετών με ατομικό ιστορικό νόσου Crohn
από έτους, υπό αγωγή με Infliximab, προσήλθε λόγω εμφάνισης εμπυρέτου,
κεφαλαλγίας και συγχυτικών επεισοδίων . Προηγήθηκε έγχυση του anti-TNFα
παράγοντα 24ώρες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Πρόκειται για
ασθενή, η οποία ελάμβανε την ανωτέρω αγωγή από 10μηνου (5 mg/Kg ανά 8
εβδομάδες.) και ανέφερε γενικευμένη αδυναμία και αίσθημα ναυτίας 48 ώρες
μετά από κάθε έγχυση. Εκ της αντικειμενικής εξέτασης δεν ανεδείχθησαν παθολογικά ευρήματα. Κατόπιν νευρολογικής συνεκτιμήσεως διενεργήθηκε αρχικά
MRI εγκεφάλου, κατά φύσιν, και εν συνεχεία ΟΝΠ όπου ανευρέθηκαν στο ΕΝΥ
10/μl εμπύρηνα κύτταρα με λεμφοκυτταρικό τύπο και φυσιολογικές τιμές πρωτεΐνης. Ο έλεγχος ορού και ΕΝΥ για ιούς, μικρόβια, ΤΒC, σύφιλη, ιό του Δυτικού
Νείλου και αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες απέβη αρνητικός. Διενεργήθηκε ΗΕΓ με
παθολογικά ευρήματα. Τέθηκε σε αγωγή με Ceftriaxone, Acyclovir και αντιεπιληπτική αγωγή. Διακόπηκε η χορήγηση του Infliximab και τα συμπτώματα της
υφέθηκαν σε 10 ημέρες.
Συμπεράσματα: H άσηπτη μηνιγγίτιδα επαγόμενη από το Infliximab είναι μία
σπάνια, σοβαρή παρενέργεια για την οποία θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση
των γαστρεντερολόγων. Αν και πρόκειται για μία διάγνωση εξ’ αποκλεισμού θα
πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: χρονική συσχέτιση με τη λήψη του
φαρμάκου, πλειοκυττάρωση στο ΕΝΥ (>5 κύτταρα/mm3) με ενδεχόμενη επικράτηση των ουδετερόφιλων και αρνητικές καλλιέργειες, άρση του συνδρόμου
με τη διακοπή του φαρμάκου και απουσία άλλης αιτιολογίας της μηνιγγίτιδας.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ SWEET ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕ INFLIXIMAB ΚΑΙ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ
Σωτηρόπουλος Χ, Διαμαντοπούλου Γ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ INFLIXIMAB: ΜΙΑ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ζαχαροπούλου Ε,1 Τζουβαλά Μ,1 Κοσμοπούλου Ο,2 Λεοντίδης Ν,1 Παλατιανού Μ,1 Τριμπόνιας Γ,1 Ιντέρνος Ι,1 Πενέσης Γ,1 Τσελέ Ε3
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 2Α΄ Παθολογικό Τμήμα, ΕΙ Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα, 3Δερματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

Σκοπός: Το σύνδρομο Sweet είναι μία σπάνια φλεγμονώδης κατάσταση, αγνώστου
αιτιολογίας, σχετιζόμενη με αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Νόσο του Εντέρου.
Παρουσίαση περιστατικού: Αναφέρουμε άνδρα ασθενή 43 ετών με ιστορικό νόσου
Crohn από 11ετίας που παρουσίασε σύνδρομο Sweet δύο έτη μετά τη διάγνωση. Ο
ασθενής διαγνώσθηκε με νόσο του Crohn (τελική ειλεϊτις) σε ηλικία 32 ετών και αρχικά έλαβε θεραπεία με κορτικοστεροειδή με επαγωγή ύφεσης. Δύο έτη αργότερα και
μετά από χειρουργική εκτομή στένωσης λεπτού εντέρου έλαβε combo-therapy με
Infliximab και Αζαθειοπρίνη μεταπίπτοντας σε βαθιά ύφεση εντερικής νόσου. Λίγους
μήνες μετά παρουσίασε έξαρση νόσου με σοβαρές δερματικές εξωεντερικές εκδηλώσεις, με επώδυνα εξελκωμένα οζίδια και πλάκες σε κορμό και γλουτούς (Εικόνα).
Κατόπιν βιοψιών δερματικών βλαβών τα ιστοπαθολογικά ευρήματα ήταν συμβατά με
αυτά του συνδρόμου Sweet. Έκτοτε ο ασθενής παραμένει σε έξαρση της δερματικής
νόσου, ανθεκτικής σε διάφορες θεραπείες.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Sweet, αν και σπάνιο, μπορεί να εμφανιστεί ως εξωεντερική εκδήλωση της νόσου του Crohn, αλλά και ως φαρμακευτική επιπλοκή παραγόντων όπως το Infliximab
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Σκοπός: Η εμφάνιση δερματικών εξανθημάτων σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις
νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ) που λαμβάνουν ανταγωνιστές του TNFa (αντι-TNFa) μπορεί να
αποτελεί είτε δερματική εξωεντερική εκδήλωση της ΙΦΝΕ είται ανεπιθύμητη ενέργεια της
θεραπείας και θα πρέπει να διερευνάται σε βάθος.
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 28χρονου ασθενούς, άνδρα, με νόσο Crohn που βρίσκεται υπό θεραπεία με αντι-TNFa (Infliximab
5mg/kg/8εβδομάδες) από το 2013, σε κλινική και ενδοσκοπική ύφεση, ο οποίος εμφάνισε αιφνιδίως δερματικό εξάνθημα με ωοειδείς ροδόχροες πλάκες, μη κνησμώδεις
στην περιοχή των γεννητικών οργάνων με επέκταση σε κορμό, άνω και κάτω άκρα,
περίπου 7 εβδομάδες μετά την έγχυση Infliximab. Συνοδεύτηκε από διάχυτες αρθραλγίες και αύξηση των δεικτών φλεγμονή και οι εγχύσεις IFX διακόπηκαν προσωρινά.
Η αρχική δερματολογική εκτίμηση δεν ανέδειξε την ακριβή αιτία του εξανθήματος.
Λόγω της ανοσοκαταστολής θεωρήθηκε σκόπιμη εκτεταμένη διερεύνηση και τελικά
διαγνώστηκε πρώιμη δευτερογενής σύφιλη. Με οδηγία των δερματολόγων έλαβε ενδομυϊκή βενζαθινική πενικιλίνη G 2.4 εκ. μονάδες εφάπαξ με άμεση κλινικοεργαστηριακή ανταπόκριση. Μετά από 3 εβδομάδες επιτράπηκε η επανέναρξη των τακτικών
εγχύσεων IFX χωρίς υποτροπή στους 8 μήνες παρακολούθησης.
Συμπεράσματα: Η διαφορική διάγνωση δερματικών εξανθημάτων σε ασθενείς με
ΙΦΝΕ υπό αντι-TNFa μπορεί να είναι δυσχερής καθώς η θεραπεία σχετίζεται με δερματικές εκδηλώσεις όπως ψωρίαση ή έκζεμα αλλά και ευκαιριακές λοιμώξεις όπως ιώσεις, ροδόχρους πιτυρίαση, έρπης ζωστήρ ή χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Η σύφιλη είναι
μια χρόνια λοίμωξη από το βακτήριο ωχρά σπειροχαίτη (Τreponema pallidum) και σε
πρώιμο στάδιο χαρακτηρίζεται από σαφή
κλινική εκδήλωση με δερματική συμμετοχή (πρωτογενής και δευτερογενής σύφιλη). Η κλινική πορεία μπορεί να διαφέρει σε ανοσκοκατασταλμένους ασθενείς.
Ο ασθενής μας παρουσίασε απευθείας
τα συστηματικά συμπτώματα της δευτερογενούς σύφιλης χωρίς το πρωτογενές
συφιλιδικό έλκος. Δεν εκδήλωσε νευρολογικά συμπτώματα και αντίθετα με αναφερθείσες περιπτώσεις ασθενών με HIV
λοίμωξη, είχε καλοήθη πορεία.
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΛΕΟΚΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ CROHN (CD): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τριανταφυλλίδης Ι, Μαλγαρινός Γ, Γκοβόσδης Β
Νοσοκομείο «Mediterraneo», Γλυφάδα, Αθήνα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΚΩΔΗ
ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Τσάντσας Χ,1 Σταματίου Η,1 Χατζηπαντελής Π,2 Ραφαηλίδης Π,1 Παπάζογλου Δ,1 Βραδέλης Σ1
1
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Πανεπιστημιακό
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή: Η αιμορραγία σε ασθενείς με CD είναι ασυνήθης. Η ακριβής θέση και
αιτία της αιμορραγίας δυσχερώς διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται. Περιγράφεται περίπτωση θήλεος ασθενούς με μακρό ιστορικό CD με πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και οξεία αιμορραγία οφειλόμενη στην υποκείμενη εντεροπάθεια
η οποία αντιμετωπίσθηκε ενδοσκοπικώς με έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης και
εφαρμογή APC. Στην προσιτή βιβλιογραφία δεν υπήρξε παρόμοια αναφορά.
Περιγραφή: Γυναίκα ασθενής ηλικίας σήμερα 42 ετών, εισάγεται στο νοσοκομείο
αναφέρουσα από 18ώρου περίπου μελαίνης έως ερυθράς χροιάς περιεχόμενο
του σάκου της ειλεοστομίας με συνοδό καταβολή δυνάμεων. Δεν αναφέρει λήψη
ΜΣΑΦ. Βρίσκεται υπό αγωγή με Ustekinumab 90 mg/8wks. Η ειλεοκολική νόσος
χρονολογείται από 20ετίας και ακολούθησε θυελλώδη πορεία. Προ 10ετίας υποβλήθηκε σε υφολική κολεκτομή λόγω μη ανταπόκρισης στη συντηρητική αγωγή.
Έκτοτε έλαβε όλα τα είδη της διαθέσιμης θεραπευτικής αγωγής περιλαμβανομένων
5-ASA, κορτικοειδών, ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών παραγόντων, ΤΡΝ και
enteral nutrition. Τα ευρήματα της ειλεοσκόπησης σε βάθος πλέον των 150 cm
μέσω της στομίας, καθώς και η θεραπεία
με έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης και
ακολούθως Argon Plasma Coagulation
φαίνονται στις εικόνες. Δεν υπήρξαν παρενέργειες. Η αιμορραγία διεκόπη και το
περιεχόμενο της στομίας αποκαταστάθηκε στο φυσιολογικό. Η ασθενής παραμένει χωρίς υποτροπή της αιμορραγίας
για διάστημα 8 μηνών. Ενδοσκόπηση 2
μήνες μετά κατέδειξε πλήρη ύφεση.
Συμπέρασμα: Η επείγουσα αντιμετώπιση ενεργού αιμορραγίας λεπτού
εντέρου οφειλόμενη σε ενεργό CD με
συνδυασμό διαλύματος αδρεναλίνης
και APC βοηθά στην οριστική παύση
της αιμορραγίας.
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Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής, γυναίκα, 28 ετών, με ελκώδη κολίτιδα από 9ετίας, σε αγωγή με adalimumab 40mg κάθε εβδομάδα. Κατά την 2η κύηση κι ενώ ήταν σε
ύφεση διέκοψε το τελευταίο τρίμηνο τη θεραπεία και άρχισε, αμέσως μετά το πέρας
της κύησης, παρόμοια αγωγή. Στη συνέχεια παρουσίασε οξεία σοβαρή ελκώδη κολίτιδα και αποφασίσθηκε εισαγωγή στην κλινική μας. Ετέθη αγωγή με ενδοφλέβια στεροειδή και αλλαγή του βιολογικού παράγοντα σε infliximab. Κατά την ενδοσκόπηση
που υποβλήθηκε, επιβεβαιώθηκε η οξεία σοβαρή ελκώδης κολίτιδα και οι βιοψίες κατέδειξαν CMV κολίτιδα με υψηλά ανιχνευόμενο ιικό φορτίο στο αίμα. Αποφασίσθηκε
έναρξη θεραπείας με ganciclovir 500mg X2 για 14 ημέρες. Η ασθενής κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας της παρουσίασε σαφή βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής της εικόνας και έλαβε εξιτήριο. Κατά την επίσκεψή της για τη χορήγηση δόσης συντήρησης
με infliximab, εμφάνισε νέο επεισόδιο οξείας σοβαρής κολίτιδας, με τον ενδοσκοπικό
έλεγχο να επιβεβαιώνει την κλινική και εργαστηριακή έξαρση. Ιστοπαθολογικά, δεν
υπήρχαν ενδείξεις CMV κολίτιδας, καθώς και η ορολογική εξέταση απέβη αρνητική.
Με βάση τα νέα δεδομένα, αποφασίσθηκε αλλαγή του βιολογικού παράγοντα σε
vedolizumab με αποτέλεσμα την πρόκληση ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας.
Συμπεράσματα: Η CMV κολίτιδα σαφώς αποτελεί αίτιο ανθεκτικής στη θεραπεία ελκώδους κολίτιδας. Κατά την αντιμετώπιση της οξείας σοβαρής ελκώδους κολίτιδας, η
προσέγγιση δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά μονοπαραγοντική. Πρέπει κάθε φορά να
υπολογίζονται όλοι οι παράγοντες, ως de novo αίτια αυτής. Συνεπώς η αντιμετώπιση
τους ενός δεν αποκλείει την ανάδειξη έτερου παράγοντα υποτροπής. Επιπλέον. στον
σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής, πρέπει να υπολογίζεται ότι σε ασθενείς που
δεν ανταποκρίνονται πλέον σε έναν anti-TNF παράγοντα, η αλλαγή σε κάποιον άλλο
anti-TNF παράγοντα εμφανίζει μειωμένα ποσοστά επιτυχίας. Επομένως, η επιλογή
ενός βιολογικού παράγονται άλλης τάξεως, διαφαίνεται ως η βέλτιστη.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Ψαρρά A
Νοσηλευτική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, Πύργος

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑΣ
Χρύσανθος Ν,1 Φασουλάκη Χ,2 Αρακαδάκη Κ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, 2Δερματολογικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των
ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και της επίπτωσης του εμφράγματος
του μυοκαρδίου.
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: EBSCO HOST, Elsevier Science Direct,
PubMed, Medline, CINAHL, και Google Scholar. Εξαιρέθηκαν όλα τα άρθρα που ήταν
γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής και αγγλικής και εκείνα που δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση σε ολόκληρο το άρθρο, αλλά μόνο στην περίληψη, καθώς και
εκείνα που ήταν παλαιότερα από 5 έτη.
Αποτελέσματα: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου χαρακτηρίζονται από
χρόνια φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα και αυξημένους προφλεγμονώδεις
δείκτες. Ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν μεγαλύτερος σε ασθενείς με
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, και κυρίως μεταξύ αυτών που έπασχαν από νόσο
του Crohn. Παρατηρήθηκε υψηλότερη τάση προσβολής από έμφραγμα μυοκαρδίου
σε γυναίκες και άτομα ηλικίας < 40 ετών
Συμπεράσματα: Μελλοντικά θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής περισσότερων κλινικών δοκιμών για αντιφλεγμονώδη φάρμακα που στοχεύουν στην
αθηροσκλήρωση, ενώ θα επιδρούν στην αντιστροφή της φλεγμονώδους αθηροσκληρωτικής διαδικασίας.
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Εισαγωγή: Η ελκώδης κολίτιδα συχνά μπορεί να εμφανίσει εξωεντερικές δερματικές
εκδηλώσεις (οζώδες ερύθημα, πυοδερμία, σύνδρομο Sweet, αφθώδης στοματίτιδα)
μερικές εκ των οποίων θεωρούνται παθογνωμονικές (φλυκταινώδης δερματοπάθεια,
βλαστική πυοστοματίτιδα ) που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή της φαρμακευτικής
αγωγής. Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μια δερματοπάθεια αγνώστου αιτιολογίας,
διαγιγνώσκεται κατά κανόνα κλινικά και συχνά δεν απαιτεί θεραπεία διότι υφίεται αυτόματα. Ο ασθενής θα πρέπει να ελεγχθεί για υποκείμενο σακχαρώδη διαβήτη.
Περιγραφή περίπτωσης: Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς 64 ετών με ελκώδη
κολίτιδα σε ύφεση 32 μηνών υπό γκολιμουμάμπη η οποία εμφάνισε δακτυλιοειδής
ερυθηματώδης πλάκα 4cm με υπεγερμένο όχθο αποτελούμενη από χοριακές βλατίδες και ήπιο κνησμό. Αρχικά εκτιμήθηκε από ιδιώτη δερματολόγο και θεωρήθηκε
ερπητική λοίμωξη, έλαβε θεραπεία με βαλακικλοβίρη από το στόμα χωρίς ανταπόκριση. Επανεκτιμήθηκε από νοσοκομειακό δερματολόγο με διάγνωση δακτυλιοειδούς
κοκκιώματος και εδόθη κορτιζόνη. Η ασθενής εμφάνισε σαφή και σταδιακή βελτίωση
της βλάβης η οποία υφέθη αφήνοντας υπόχρωμη κηλίδα (εικόνα). Δεν χρειάστηκε να
διακοπεί η βιολογική θεραπεία
διότι η βλάβη δεν έχει συστηματικό χαρακτήρα. Έγινε γλυκαιμικός έλεγχος ο οποίος ήταν
αρνητικός. Επίσης δεν ανέφερε
να έχει αντιληφθεί τραυματισμό, δήγμα εντόμου ή ιογενή
λοίμωξη.
Συμπερασματικά η ακριβής
διάγνωση δερματικών αλλοιώσεων από ειδικούς ιατρούς σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ και η διάκριση τους από τις εξωεντερικές
εκδηλώσεις της φλεγμονώδους
νόσου του εντέρου είναι σημαντική έτσι ώστε η αντιμετωπισή
τους να είναι στοχευμένη και
να μην επηρεάσει τη θεραπεία
των ασθενών.
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ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΦΝΕ
Χαντζησαλάτας Σ
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΓΩΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (ΕΚ)
Δημητράτου Μ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Φαρμακευτικής

Εισαγωγή: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου είναι παθήσεις που έχουν
επιπτώσεις στους νέους γυναίκες και άντρες με πολλαπλές ανησυχίες για τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Καθώς διαπιστώθηκε ότι οι βασικές ανησυχίες των γυναικών
είναι ότι η πίεση της εγκυμοσύνης και της μητρότητας μπορεί να προκαλέσει έξαρση
της νόσου ή να επιδεινωθεί στην εγκυμοσύνη, ή τους μήνες μετά τον τοκετό. Επιπλέον
τα ζευγάρια που πάσχουν από ΙΦΝΕ ανησυχούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να κληρονομήσουν την πάθηση.
Σκοπός: Της παρούσης μελέτης είναι η ανάδειξη της γονιμότητας, εγκυμοσύνης καθώς και ότι χρειάζεται να γνωρίζουν οι πάσχοντες από ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.
Υλικό-Μέθοδος: Αποτέλεσε η ενδελεχής ανασκόπηση της Ελληνικής και Διεθνούς
βιβλιογραφίας μέσω medline.
Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι η γενετική παίζει ρόλο στην ΙΦΝΕ σε ποσοστό 10%.
Γενικά όμως ο κίνδυνος είναι λιγότερος εάν ο γονέας πάσχει από ελκώδη κολίτιδα και
υψηλότερος εάν ο γονέας πάσχει από νόσο του Crohn αλλά όχι περισσότερο από 10%
στις περισσότερες οικογένειες. Επομένως για τους περισσότερους ανθρώπους με
ΙΦΝΕ η πιθανότητα να αποκτήσουν ένα παιδί που δεν θα αναπτύξει ποτέ ΙΦΝΕ είναι
μεγαλύτερη από 90%. Επίσης σημαντικό είναι ότι τα παιδιά των οποίων η μητέρα καπνίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν ΙΦΝΕ.
Για την πλειοψηφία των ανθρώπων με ΙΦΝΕ δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να έχουν
πρόβλημα με τη γονιμότητά τους, καθώς η στειρότητα στον γενικό πληθυσμό επηρεάζει περίπου το 8% των ζευγαριών.
Συμπεράσματα: Έχει παρατηρηθεί ότι η πορεία των ΙΦΝΕ είναι αμετάβλητη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή για τους τρείς μήνες μετά. Η μορφή της ασθένειας είναι
αμετάβλητη από την εγκυμοσύνη. Η συμβουλή των ιατρών είναι να προσπαθήσετε
να συλλάβετε σε περίοδο ύφεσης, διότι εάν αυτό συμβεί οι περισσότερες γυναίκες θα
παραμένουν σε ύφεση καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ενώ εάν η σύλληψη γίνει
όταν η ασθένεια είναι ενεργή υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να παραμείνει ενεργή σε
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πράγμα που δεν είναι το καλύτερο για τη μητέρα
ή το μωρό.

Σκοπός: Πλούτος των φυτικών προϊόντων μας παρέχει εναλλακτικές λύσεις που αναδεικνύονταν ραγδαία σε φάρμακα μετά από ενδελεχή ερεύνα. Το τ. Αποτελεί ένα φαρμακευτικό προϊόν
φυσικής προέλευσης που θα οφείλαμε στους ασθενείς να μην παραλείψουμε την προσθήκη
του ως συμπληρωματική γραμμή.
Μέθοδος: Βιβλιογραφικοί ανασκόπηση (pubmed, ema…)
Περιγραφή: Πάνω από τριάντα φυτά περιέχουν θεραπευτικά συστατικά που αντιμετωπίζονται
ως δυνητικά φαρμακομόρια για την αντιμετώπιση της εκ. Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο υπομελέτης είναι το τορμεντίλ (τ.) (potentilla erecta/tormentillae rhizome), που ευδοκιμεί
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη σε θερμό κλίμα. Το εν λόγω φυσικό προϊόν εντάσσεται στην οικογένεια ροζατσε (rosaceae). Η φαρμακολογική του άξια επισημαίνεται λόγω της ύπαρξης τανινών,
φλαβονοειδών, καρβοξυλικών οξέων, φαινολών, τριτερπενικών σαπωνινών, λιπαρών οξέων.
Με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας ταυτοποιήθηκε η ύπαρξη φαινολικών παραγώγων. Τα
φαρμακοτεχνικά σκευάσματα (έγχυση, αφέψημα, βάμμα, υγρό και ξηρό εκχύλισμα) κι οι δόσεις
καθορίζονται από την ευρωπαϊκή μονογραφία και στηρίζονται σε προφορικές παραδόσεις. Μια
επίσημη κλινική μελέτη έχει διεξαχθεί. Επιπλέον καθορίστηκε ο τρόπος δράσης των τανινών οι
οποίες αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες τοπικά στο επιθήλιο του εντέρου.
Μηχανισμός δράσης: Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φυσικού αυτού προϊόντος έγκειται στο
γεγονός ότι προσφέρει στυπτικό αποτέλεσμα μέσω του συμπλόκου τανινών-πρωτεϊνών στο
βλεννογόνο του π. Εντέρου εμποδίζοντας την απορρόφηση τοξινών και προστατεύοντας τα
υποκείμενα στρώματα.
Οι αντιμικροβιακές επιδράσεις βασίζονται στο ότι σε όξινο περιβάλλον οι συμπυκνωμένες τανίνες οξειδώνονται αυθόρμητα σε κινόνες και αντιδρούν με πυρηνόφιλες ομάδες πρωτεϊνών,
δημιουργούν ομοιοπολικούς δεσμούς και σχηματίζουν μη αναστρέψιμα σύμπλοκα.
Επίσης χαρίζουν αντιφλεγμονώδη χαρακτήρα αναστέλλοντας την ανθρώπινη ουδετερόφιλη
ελάσταση η οποία δρα ως προφλεγμονώδες ένζυμο.
Τα αντιοξειδωτικά του χαρακτηριστικά υπογραμμίζονται επειδή οι δραστικοί μεταβολίτες του
οξυγόνου που παράγονται από τον φλεγμονώδη βλεννογόνο του παχέος εντέρου μπορεί να
είναι παθογόνοι. Με χημειοφωταυγεία εξακριβώνεται πως το τ. Έχει ισχυρό αντιοξειδωτικό δυναμικό μέσω σάρωσης υπεροξειδίων.
In vitro πειράματα με φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα παχέος εντέρου έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα τ. Μείωσαν την παραγωγή il-6 σε μυοϊνοβλάστες. Η ανάλυση il-10 αποκάλυψε ότι το τ.
Μείωσε το επίπεδο της κυτοκίνης στους μυοϊνοβλάστες και σε υψηλότερη συγκέντρωση στα
επιθηλιακά κύτταρα. Το εκχύλισμα επηρέασε σημαντικά την κυτταρική οργάνωση κυτταροσκελετού και την επένδυση του τοιχώματος του ανθρωπίνου παχέος εντέρου.
Οι φωτοχημικές μελέτες έδειξαν ότι οι προκυανιδίνες (διμερή και τριμερή) που εξήχθησαν από
τα ριζώματα του p. Erecta παρουσιάσαν ανασταλτική δραστικότητα στη βιοσύνθεση προσταγλανδίνης.
Συμπεράσματα: Τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά για την πανηγυρική είσοδο του τ. Ως ιατροφαρμακευτικού εργαλείου. Εντούτοις, πάρα τις πιθανές ενδείξεις που φέρει το ρίζωμα τ. Στη
φαρέτρα της αγωγής κατά της εκ, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο η διεξοδική κάλυψη ερωτημάτων
που κωλύουν από την άφοβη χρήση της ρίζας στην κλινική πράξη π.χ. τοξικότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπίδραση κ.λπ.
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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ
COVID-19: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κουλτσίδας Κ,1 Τζικοπούλου Μ,2 Σταχτέας Π,2 Ποτολίδης Ε,2 Μήτσιου Ε,2 Κουκλουμπέρη Μ,2 Γεωργιάδη Σ,2 Βασιλόπουλος Β,2 Μόσχα Ν,2 Σταματακοπούλου Μ,2 Μασιάλα Ε,2
Παντελίδου Χ,2 Τσάκου Α,2 Χαχόπουλος Χ,2 Βάγια Α,1 Μάνδρος Χ2
1Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος. 2Β΄ Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ ΣΕ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Σκοπός: Η λοίμωξη από COVID-19 έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του μικροβιώματος του εντέρου. Η χορήγηση παράλληλα ευρέως φάσματος αντιβιοτικών αυξάνει
την προδιάθεση για λοίμωξη από Cl. difficile. Όταν τελικά εκδηλωθεί λοίμωξη από
Cl.Difficile, η προσβολή του εντέρου είναι εκτεταμένη και η διάρροια σημαντική.
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών 8
περιπτώσεων σοβαρής προσβολής από Cl.Difficile σε ασθενείς που είχαν αναρρώσει
από την COVID-19.
Περιγραφή περιστατικών: Από τους ασθενείς αυτούς οι 3 ήταν γυναίκες. Η μέση
ηλικία ήταν 75,12 έτη, σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί νοσηλεία και χρήση
αντιβιοτικών, ενώ 2 μόνο από αυτούς είχαν παρουσιάσει και διάρροια κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Επίσης οι 2 εξ αυτών είχαν παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας τους συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ κανένας δεν είχε
εμφανίσει αυτή την περίοδο επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Η μέση διάρκεια
νοσηλείας ήταν 13 ημέρες ενώ οι ημέρες που μεσολάβησαν από την έξοδο από το
Νοσοκομείο ως την εκδήλωση της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας είχαν μέση τιμή
23,62 ημέρες.
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από Cl.Difficile φαίνεται να αλληλεπιδρά και να ενισχύεται από την προσβολή από COVID-19. Οι συνέπειες μπορεί να φαίνονται ακόμα και
σε ασθενείς που πλέον έχουν αναρρώσει από COVID-19 και να αποτελούν μέρος του
post-COVID κλινικού συνδρόμου.
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Κουλτσίδας Κ,1 Τζικοπούλου Μ,2 Σταχτέας Π,2 Ποτολίδης Ε,2 Μήτσιου Ε,2 Μητσικώστα
Ε,2 Κουκλουμπέρη Μ,2 Γεωργιάδη Σ,2 Βασιλόπουλος Β,2 Μόσχα Ν,2 Σταματακοπούλου
Μ,2 Μασιάλα Ε,2 Παντελίδου Χ,2 Τσάκου Α,2 Χαχόπουλος Χ,2 Βάγια Α,1 Μάνδρος Χ2
1
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, 2Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος

Σκοπός: Η προσβολή του ήπατος σε ασθενείς με COVID-19 πνευμονία έχει περιγραφεί σε διάφορες μελέτες. Σε αυτή την αναφορά περιγράφουμε 2 περιπτώσεις νέων ανδρών ασθενών νοσηλευόμενων για COVID-19 πνευμονία με οξεία
ηπατίτιδα, αύξηση της φερριτίνης και υψηλό κορεσμό τρανσφερίνης
Περιγραφή περιστατικών: Οι 2 ασθενείς ηλικίας 26 και 42 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, εισήχθησαν στην κλινική λόγω πνευμονίας
COVID-19. Παρουσίασαν σταδιακή αύξηση των τρανσαμινασών (ως 20 περίπου φορές τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές), της φερριτίνης (ως και 14 φορές τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές) και αύξηση του
κορεσμού της τρανσφερρίνης (90 και 85% αντίστοιχα).
Ο απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος (ιογενείς
ηπατίτιδες, ηπατοτρόποι ιοί,
αυτοάνοσοι και μεταβολικοί
παράγοντες) ήταν αρνητικοί.
Στους ασθενείς χορηγήθηκαν στεροειδή, anakinra και
tocilizumab με ομαλοποίηση
του εργαστηριακού ελέγχου.
Συμπεράσματα: Η διαταραχή
της ηπατικής βιοχημείας και
η αυξημένη φερριτίνη στους
ασθενείς με COVID-19 εκφράζει την προσβολή του ήπατος
στην καταιγίδα των κυτταροκινών.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CRONKHITE-CANADA ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ
Χατζηδάκης Α, Λαζαρίδης Λ-Δ, Ρίζος Ε, Κουκουλιώτη Ε, Στάμου Α, Μάλλη Χ, Λύγκος Δ,
Παπανικολάου Ι, Πολύμερος Δ, Τριανταφύλλου Κ
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Καρτσώλη Σ, Μέλλος Α, Σκουλούδης Ε, Τίγκας Σ, Αργυράκης Τ, Τοουλιά Μ, Κουτούφαρης
Γ, Γιαννέλης Π, Κουρκούλης Π, Βρακάς Σ, Μιχαλόπουλος Γ, Βουγαδιώτης Ι, Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης συνδρόμου Cronkhite-Canada που πυροδοτήθηκε
μετά από λοίμωξη από τον ιό COVID-19.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 68 ετών με ιστορικό οστεοπόρωσης, υποθυρεοειδισμού και Ca μαστού (2013 μαστεκτομή και ΧΜΘ/ΑΚΘ) παρουσιάζει χρόνιο
διαρροϊκό σύνδρομο, επιγαστραλγία, ναυτία και απώλεια βάρους. Δύο μήνες νωρίτερα νόσησε από COVID-19 λοίμωξη, ωστόσο λόγω συνέχισης των γαστρεντερικών
συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού που
ανέδειξε πεπαχυσμένες γαστρικές υπεραιμικές πτυχές και εκτεταμένες πετέχιες σε όλο
το κόλον. Οι βιοψίες ήταν μη ειδικές ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ήπια υπολευκωματιναιμια. Στην πορεία η ασθενής παρουσίασε μελάγχρωση δέρματος (κυρίως
παλάμες και πρόσωπο), τροφικές αλλοιώσεις των ονύχων και δυσγευσία ενώ η συμπτωματολογία από το πεπτικό επέμεινε. Νέος ενδοσκοπικός έλεγχος διενεργήθηκε
2 μήνες αργότερα, που ανέδειξε λίαν οιδηματώδη και υπεραιμικό βλεννογόνο στομάχου και 12δακτύλου καθώς και οίδημα με πολλαπλές πολυποειδείς βλάβες και αραιές
πετέχιες στο κόλον. Παρόμοια ευρήματα αναδείχθηκαν και στο λεπτό έντερο. Βάσει
των κλινικών και ενδοσκοπικών ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου πολυποδίασης Cronkhite-Canada, οπότε και χορηγήθηκε θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή.
Συμπέρασμα: Το σύνδρομο Cronkhite-Canada είναι ένα σπάνιο μη οικογενές σύνδομο πολυποδίασης με πτωχή πρόγνωση, η διάγνωση του οποίου στηρίζεται στο συνδυασμό κλινικών και ενδοσκοπικών ευρημάτων. Η παθογένειά του δεν είναι γνωστή,
φαίνεται όμως ότι εμπλέκονται ανοσολογικοί μηχανισμοί, για αυτό και η θεραπεία βασίζεται στα κορτικοειδή ή σε άλλα ανοσοτροποιητικά φάρμακα. Η προαναφερθείσα
περίπτωση είναι η πρώτη που συσχετίζεται με λοίμωξη από τον ιό COVID-19.

Σκοπός: Η αναγνώριση των αρχικών επιπτώσεων της COVID-19 στις ενδοσκοπήσεις
κατώτερου πεπτικού από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και το τέλος του τρίτου ενδημικού κύματος.
Υλικό-Μέθοδοι: Ανασκοπήθηκαν οι ενδοσκοπήσεις κατωτέρου πεπτικού που διενεργήθηκαν από 1/12/2018 έως 1/6/2021 στο νοσοκομείο μας. Το χρονικό διάστημα χωρίστηκε στην περίοδο προ COVID-19: 1/12/2018 – 28/2/2020 και στην COVID-19: 1/3/2020
– 1/6/2021. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη ως προς τις ενδείξεις διενέργειας.
Αποτελέσματα: Στην περίοδο προ COVID-19 ο συνολικός αριθμός των ενδοσκοπήσεων κατωτέρου πεπτικού ήταν 2394, ενώ στην COVID-19 περίοδο ήταν 1330. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού των κολονοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο προληπτικού ελέγχου (8,62% Vs 20%, p<0,01) αλλά και λόγω οικογενειακού
ιστορικού καρκίνου παχέος εντέρου (1,05% Vs 2,02%, p<0.05), σε σύγκριση με την περίοδο προ COVID-19. Το ποσοστό των κολονοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο επιτήρησης πολυπόδων ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο της προ πανδημίας περιόδου (2,87% Vs 5,54%, p<0.01). Aν και οι απόλυτοι αριθμοί των ενδοσκοπήσεων με ένδειξη αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού στην περίοδο της πανδημίας
ήταν μικρότεροι από τους αντίστοιχους στην προ COVID-19 περίοδο (κολονοσκοπήσεις: 112 Vs 252, ορθοσιγμοειδοσκοπήσεις: 87 Vs 104), δεν παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά στα ποσοστά τους (p=0,936). Αντίθετα, παρατηρήθηκε αυξημένο
ποσοστό κολονοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν για διερεύνηση πρωτοπαθούς
εστίας καρκίνου (p<0,01).
Συμπεράσματα: Η ελάττωση των προληπτικών κολονοσκοπήσεων και των κολονοσκοπήσεων επιτήρησης πολυπόδων που παρατηρήθηκε σε διάστημα 15 μηνών από
την έναρξη της πανδημίας COVID-19 ενέχει τον κίνδυνο μείωσης των διαγνώσεων
καρκίνου παχέος εντέρου, και το χαμένο αυτό διάστημα είναι απαραίτητο να ανακτηθεί με εντατικοποίηση των ενδοσκοπήσεων.
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eP123
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ COVID-19 ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Δημοπούλου Κ,1 Χρύσανθος Ν,2 Κατσίλα Σ,1 Κακούνης Κ,1 Σφουγκατάκης Ν,1 Ξηρομερίτου Β1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Ιπποκράτειο’, Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Σκοπός: Η πανδημία Covid-19 (C-19) έχει προκακέσει επιδείνωση της πνευματικής
αντίληψης, ενώ ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) εμφανίζουν ενίοτε διατροφικές διαταραχές λόγω ψευδούς αντίληψης του σωματικού τους
βάρους (ΣΒ). Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορισθεί η συχνότητα διατροφικών
διαταραχών αναλογικά με τη βαρύτητα της νόσου, προ και μετά C-19.
Υλικό-Μέθοδοι: Επί 19 ασθενών, 15 με νόσο Crohn (NC) και 4 με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ)
καταγράφηκε προ και μετά C-19 η παρουσία παχυσαρκίας και σαρκοπενίας, η βαρύτητα της νόσου με βάση τους UCEIS (Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity) και
SES-CD (Simple endoscopic score for Crohn’s disease) και οι διατροφικές διαταραχές
με βάση το ερωτηματολόγιο EAT-26.
Αποτελέσματα: Ασθενείς με σοβαρή νόσο εμφάνιζαν συχνότερα διατροφική διαταραχή προ πανδημίας [5/7(71.4%) vs 2/7(28.6%), p=0.032]. Μισοί ασθενείς με ΝC εμφάνισαν αύξηση ΣΒ [7/15 (46.7%), p=0.086], ενώ στην ΕΚ είχαν σταθερό ΣΒ. Ασθενείς σε
ύφεση εμφάνιζαν συχνότερα σαρκοπενία μετά την πανδημία [9/12(75%) vs 1/12(8.3%),
p=0.38]. Ασθενείς με σαρκοπενική παχυσαρκία προ πανδημίας έπασχαν από σοβαρότερη ΙΦΝΕ αναλογικά με τους αντίστοιχους μετά [6/7(91.4%) vs 3/7(42.9%), p=0.186].
Συμπεράσματα: Κατά την πανδημία φαίνεται να βελτιώνονται οι διατροφικές διαταραχές ασθενών με προχωρημένη νόσο, ιδίως NC και να επιδεινώνονται στους ασθενείς με ύφεση.

eP124
ΑΙΜΑΤΟΧΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΛΕΪΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ
Ζήνωνος Α, Κουρέτα Ε, Μάγειρας Ν, Οικονομάκης Α, Πολύζος Α, Κουγιουμτζιάν Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, 251Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 68 ετών εισήχθη στη Γαστρεντερολογική κλινική
λόγω αιματοχεσίας από 5ημέρου,υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή λόγω στεφανιαίας
νόσου. Ήταν αιμοδυναμικά σταθερός, στη δακτυλική εξέταση εμφάνιζε αιματηρή κένωση και στα εργαστηριακά διαπιστώθηκε ήπια λευκοκυττάρωση, ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία και ήπια αύξηση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP).
Διενεργήθηκε μοριακός έλεγχος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα) για Covid-19 (αρνητικός)
και ακτινογραφία θώρακος με επίταση πυλών άμφω. Στην αξονική αγγειογραφία κοιλίας
(CTΑ) παρατηρήθηκαν εκκολπώματα παχέος εντέρου χωρίς φλεγμονή ή εξαγγείωση.
Στη νοσηλεία του συνέχισαν οι αιματηρές κενώσεις (3-4 ημερησίως) με πτώση αιμοσφαιρίνης (5 μονάδες) και εμφάνισε εμπύρετο έως 39 °C, με δεκαπλάσια αύξηση CRP,
χωρίς αλλαγή της φυσικής εξέτασης. Χορηγήθηκαν παράγωγα αίματος, κρυσταλλοειδή διαλύματα και ενδοφλέβια σιπροφλοξασίνη/μετρονιδαζόλη. Λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας διενεργήθηκε γαστροσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Σε
νέους ελέγχους με CTA εντοπίστηκαν αιμορραγικά στοιχεία στο τυφλό. Ακολούθησε
κολονοσκόπηση όπου παρατηρήθηκαν εκκολπώματα παχέος εντέρου χωρίς στοιχεία
αιμορραγίας ή φλεγμονής, διογκωμένη ειλεοτυφλική βαλβίδα με έλκη και υπεραιμία
καθώς και εστιακά εξέρυθρο-οιδηματώδη βλεννογόνο τελικού ειλεού στα 10 πρώτα
εκατοστά. Οι βιοψίες ανέδειξαν διαβρωτική ενεργό φλεγμονή μη ειδικού τύπου.
Λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου εστάλησαν καλλιέργειες αίματος/ούρων (στείρες)
και κοπράνων όπου αποκλείστηκαν λοιμώδεις παράγοντες. Έγινε νέα ακτινογραφία
θώρακος χωρίς αλλαγή. Το δεύτερο μοριακό Covid-19 τεστ ήταν αρνητικό.
Την 7η ημέρα νοσηλείας παρουσίασε δύσπνοια με υποξυγοναιμία με εικόνα θαμβής
υάλου και πυκνωτικών διηθημάτων άμφω στην αξονική θώρακος και θετικό μοριακό
Covid-19 τεστ. O ασθενής διακομίστηκε σε έτερο νοσοκομείο και κατέληξε μετά από
διασωλήνωση.
Συμπέρασμα: Στον συγκεκριμένο ασθενή οι ενδοσκοπικές βλάβες και η αιματοχεσία
θα μπορούσαν να αποδοθούν στην COVID-19 λοίμωξη. Ωστόσο βιβλιογραφικά αναφέρονται ελάχιστα περιστατικά με τελική ειλεΐτιδα ή αιματοχεσία ως κυρίαρχο σύμ
πτωμα, συσχέτιση που χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Γράφημα: Διατροφική διαταραχή ασθενών με ΙΦΝΕ πριν και μετά την πανδημία σε σχέση με
τη βαρύτητα της νόσου.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-CoV-2
Καρτσώλη Σ,1 Καλομοίρης Δ,2 Βρακάς Σ,1 Μιχαλόπουλος Γ,1 Βουγαδιώτης Ι,1 Ξουργιάς Β1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Γ΄ Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
COVID-19 ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 74 ετών, μη καπνιστής με ιστορικό λοίμωξης από
SARS-CoV-2 προ 2μήνου προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων λόγω διαρροϊκών κενώσεων από μηνός (8 επεισόδια/ημερησίως), με πρόσμιξη αίματος από εβδομάδας,
πυρετό έως 38 °C και άλγος υπογαστρίου. Ο ασθενής έλαβε 7ήμερη θεραπεία με σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη και προβιοτικά χωρίς υποχώρηση των συμπτωμάτων
του. Από το ιστορικό κατά την περίοδο νόσησης με COVID-19 αναφέρεται εμπύρετο
έως 38oC για 4 ημέρες καθώς και αιμορραγικές διαρροϊκές κενώσεις (3 επεισόδια/
ημερησίως) διάρκειας 15 ημερών, αλλά ουδέποτε έλαβε ειδική θεραπεία ή απαιτήθηκε νοσηλεία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη ορθόχρωμη ορθοκυτταρική
αναιμία με Hb: 9g/dl καθώς και αυξημένη τιμή CRP (CRP: 20,3 mg/l με όριο 3,14 mg/l).
Ο έλεγχος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με RT-PCR για SARS-CoV-2 ήταν αρνητικός.
Ο πλήρης έλεγχος για λοιμώδη αίτια ήταν επίσης αρνητικός. Ο ασθενής υπεβλήθη σε
ειλεοκολονοσκόπηση, η οποία ανέδειξε σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου κατά
συνέχεια ιστού ασαφοποίηση του αγγειακού δικτύου, ερύθημα του βλεννογόνου και
ευθρυπτότητα. Η ιστολογική εξέταση των βιοψιών ήταν συμβατή με ελκώδη κολίτιδα,
ενώ ο έλεγχος ιστοτεμαχίων που ελήφθησαν κατά την ενδοσκόπηση με RT-PCR για
SARS-CoV-2 ήταν αρνητικός. Ετέθη σε per os και τοπική θεραπεία με αμινοσαλυκιλικά,
και παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του.
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 έχει βρεθεί πως προκαλεί ενεργοποίηση φλεγμονωδών διεργασιών στο έντερο αλλά και αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα. Τα παραπάνω πιθανά επάγουν τη χρόνια φλεγμονή με επακόλουθο την εκδήλωση ελκώδους κολίτιδας. Είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι μακροχρόνιες συνέπειες
των γαστρεντερικών διαταραχών της COVID-19.
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Σκοπός: Η αύξηση των ασθενών με Covid-19 έχει επηρεάσει τον τρόπο παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω της ανάγκης αποφυγής μετάδοσης της
νόσου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδοσκοπήσεων. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκριθούν οι ενδοσκοπικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα πριν
και κατά τη διάρκεια της C-19 πανδημίας (C-19).
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς σε 4 ίδιες ομάδες εξωτερικών και
νοσηλευόμενων, πριν και κατά την C-19. Έγινε καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, ενδείξεων ενδοσκόπησης και διαγνωστικών αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα: Περισσότεροι εξωτερικοί ασθενείς πριν και μετά την πανδημία
ήταν νέοι και μεσήλικες και λιγότεροι ηλικιωμένοι [διάμεση ηλικία >68 έτη, 4/20,
p=0.017 & 3/20 p=0.69]. Στις εισαγωγές προ και μετά δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές με την πλειοψηφία να αφορά ηλικιωμένους [13/20, p=0.02 &
15/20, p=0.39]. Διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των ενδοσκοπήσεων για αιμορραγία πεπτικού η σοβαρή αναιμία μετά την πανδημία [8/20 & 9/20 p=0.084
- Πίνακας]. Στους εξωτερικούς ασθενείς δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις.
Διαπιστώνεται μείωση των τελικών διαγνώσεων μετά την πανδημία τοσο για
τους εξωτερικούς [10/20 (50%) vs 13/20 (65%), p=0.16] όσο και για τους νοσηλευόμενους ασθενείς [12/20 (60%) vs 14/20 (70%) p=0.55].
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της C-19 έχουν σοβαρότερες
ενδείξεις ενδοσκόπησης, ανεξαρτήτως ηλικίας, Όμως η διαγνωστική της αξία
ήταν ελαττωμένη, πιθανότατα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ
VEDOLIZUMAB Ή USTEKINUMAB
Παπαευθυμίου Α, Κατέρη Χ, Αργυρίου Κ, Πατέρας Κ, Καλτσά Α, Κόφφας Α, Μανωλάκης
Α, Καψωριτάκης Α, Ποταμιάνος Σ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Σκοπός: Η καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) που παρακολουθούνται σε τριτοβάθμιο κέντρο
και λαμβάνουν αγωγή με vedolizumab ή ustekinumab.
Υλικά και μέθοδοι: Ασθενείς που παρακολουθούνται από την κλινική μας και έχουν λάβει vedolizumab ή ustekinumab εξετάστηκαν αναδρομικά για τη δυνατότητα ένταξης.
Επιπλέον των δημογραφικών στοιχείων καταγράφηκαν το είδος της νόσου (ελκώδης
κολίτιδα/ν.Crohn), η ύπαρξη εξωεντερικών εκδηλώσεων, η ηλικία του ασθενούς στη
διάγνωση της νόσου και στην έναρξη του βιολογικού παράγοντα, και παλαιότερες
θεραπείες. Σε σχέση με τη λήψη βιολογικού παράγοντα καταγράφηκαν, επίσης, δεδομένα σε σχέση με τη διάρκεια λήψης, την ανάγκη εντατικοποίησης της αγωγής και η
τρέχουσα κλινική κατάσταση των ασθενών.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 44 ασθενείς, από τους οποίους οι 28
ελάμβαναν vedolizumab. Το 61.4% των περιπτώσεων αφορούσε άρρενες ασθενείς,
ενώ το 63.6% έπασχε από ν.Crohn. Μεταξύ των ασθενών που ελάμβαναν vedolizumab,
το μεγαλύτερο ποσοστό έπασχε από ελκώδη κολίτιδα (53.6%), το 40% ήταν άνω των
60 ετών κατά την έναρξη του βιολογικού παράγοντα, ενώ πάνω από τους μισούς δεν
είχαν λάβει άλλο βιολογικό στο παρελθόν. Ένας ασθενής με Ελκώδη κολίτιδα ελάμβανε ustekinumab, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία ήταν κάτω των 60 ετών (87.5%).
Μεταξύ των ασθενών με vedolizumab, το 53.6% είχε ανάγκη μείωσης των μεσοδιαστημάτων έγχυσης για την επίτευξη κλινικής ύφεσης, ενώ δύο ασθενείς με ν.Crohn
ελάμβαναν ustekinumab σε βραχύτερο διάστημα των 8 εβδομάδων. Στους ασθενείς
υπό vedolizumab η ατελής ανταπόκριση (50%) σχετίστηκε με το άρρεν φύλο (x2:5.25,
p=0.02)
Συμπέρασμα: Η χρήση του vedolizumab ήταν συχνότερη σε ασθενείς μεγαλύτερης
ηλικίας σε σχέση με το ustekinumab. Το άρρεν φύλο σχετίστηκε με ατελή ανταπόκριση στο vedolizumab, ενώ πάνω από τους μισούς ασθενείς είχαν ανάγκη εντατικοποιημένου σχήματος.
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Κακούνης Κ,1 Χρύσανθος Ν,2 Δημοπούλου Κ,1 Κατσίλα Σ,1 Σφουγκατάκης Ν,1 Ξηρομερίτου Β1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

60

41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

V01

V02

ΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ (360°) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD)
ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 Καραγιαννίδης Α,2
Πουλόπουλος Γ,3 Καπετάνος Δ,4 Πανταζοπούλου Α5, Τσίβου-Φραγκιά Κ5
1
Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General, Αθήνα, 2Ιατρικό Κέντρο Ίασις, Πολύκαστρο – Κιλκίς, 3Γαστρεντερολόγος, Θεσσαλονίκη, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 5Παθολογοανατομικό
Εργαστήριο, HistoBio Diagnosis, Αθήνα

G-POEM ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΠΑΡΕΣΗ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
ENDOFLIP
Μαυρογένης Γ, Τσευγάς Ι, Σπανομανώλη Α, Ζαχαριάδης Δ
Μονάδα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Mediterraneo
Hospital, Αθήνα

Σκοπός: Η ESD αντιπροσωπεύει μια ενδοσκοπική τεχνική με κύριο πλεονέκτημα τη
δυνατότητα en-block εκτομής των πρώιμων νεοπλασματικών βλαβών του πεπτικού
σωλήνα. Η ESD στον οισοφάγο απαιτεί μεγάλη εμπειρία λόγω των περιορισμένων κινήσεων του ενδοσκοπίου και του υψηλού ρίσκου διάτρησης Σκοπός της παρουσίασης
είναι η καταγραφή τεχνικών αντιέλξης όπως η δημιουργία υποβλεννογόνιων καναλιών στον οισοφάγο για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διατομή.
Περιγραφή περιστατικού: Το περιστατικό αφορά γυναίκα 52 ετών με βλάβη 0-ΙΙa στον
τραχηλικό οισοφάγο, με IPCL-V1 classification σε μεγεθυντική ενδοσκόπηση, που καταλαμβάνει το 100% της περιφέρειας, μήκους 5cm, και με ιστολογική διάγνωση υψηλόβαθμης δυσπλασίας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία. Το εγγύς και
άπω όριο της βλάβης σημάνθηκαν με διαθερμικά markings μετά από χρωμοενδοσκόπηση με Lugol. Ακολούθως με μαχαιρίδιο δημιουργήθηκαν δύο επιμήκη υποβλεννογόνια
κανάλια στο οπίσθιο και πρόσθιο τοίχωμα του οισοφάγου, αντίστοιχα, από το εγγύς στο
άπω όριο. Οι άκρες το δύο καναλιών στερεοποιήθηκαν με clip προσδεμένο σε οδοντικό
νήμα. Κατόπιν με απόλυτο πλάνο διατομής αφαιρέθηκε η βλάβη από τα πλάγια όρια των
καναλιών και τοποθετήθηκε ως κύλινδρος στην εξωτερική επιφάνεια μιας σύριγγας των
50cc για ιστολογική εξέταση. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε υψηλόβαθμη δυσπλασία
(m1), V/Ly(-), HM0/VM0. O χρόνος της
επέμβασης κυμάνθηκε στα 79 λεπτά.
Η ασθενής ετέθη σε pos Πρεδνιζολόνη
50mg με προοδευτικό tapering 2 μηνών για μείωση του κινδύνου ανθεκτικής στένωσης. Συνολικά υποβλήθηκε
σε >25 συνεδριών διαστολής και μετά
από ένα έτος σιτίζεται κανονικά.
Συμπεράσματα: Η δημιουργία υποβλεννογόνιων καναλιών στον οισοφάγο αποτελεί μια σημαντική τεχνική
για την επίτευξη ιδανικού πλάνου
διατομής.
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Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 20 ετών με ιστορικό σοβαρού αυτισμού προσήλθε με χρόνιους εμετούς και απώλεια βάρους. Η θρέψη του εξασφαλίστηκε αρχικά με
παρεντερική σίτιση για 3 μήνες και στη συνέχεια με εντερική σίτιση με γαστροστομία. Ωστόσο οι έμετοι συνεχίστηκαν. Η ενδοσκόπηση έδειξε οισοφαγίτιδα 2ου βαθμού και η εξέταση με βαριούχο γεύμα στάση του σκιαγραφικού στον στόμαχο. Έγινε
δοκιμαστική έγχυση 100u Botox στο άντρο με προσωρινή ύφεση των συμπτωμάτων
για 2 μήνες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε G-POEM. Το τούνελ έγινε με κυλινδρικό μαχαιρίδιο (EA-S24ST18, Endoaccess, Garbsen, Germany) και η μυοτομή με SB
Knife(Sumitomo Bakelite Co. Ltd., Tokyo, Japan). Έγινε σύλληψη των μυϊκών ινών με το
μαχαιρίδιο, έλξη του μαχαιριδίου μακριά από τον βλεννογόνο του δωδεκαδακτύλου
και στη συνέχεια μυοτομή (DryCut setting 3, VIO 3, ERBE, Tubingen, Germany)
Η επάρκεια της μυοτομής επιβεβαιώθηκε με μεταβολή των τιμών διατασιμότητας του πυλωρού από 5.2 σε 18.8 mm2/Hg (EndoFLIP, Medtronic, Dublin, Ireland.) Η συρραφή της
εισόδου του τούνελ έγινε με κλιπ και endoloop. Στους 2 μήνες παρακολούθησης ο ασθενής έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του με πρόσληψη βάρους.
Συμπεράσματα: Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη χρησιμότητα της G-POEM σε
επιλεγμένα περιστατικά γαστροπάρεσης. Επιπλέον παρουσιάζει τη χρησιμότητα ενδοσκοπικού ψαλιδιού για ασφαλή μυοτομή όπως και την αξία του Endoflip για την
αντικειμενική εκτίμηση της επάρκειας της μυοτομής.
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ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΒΡΟΧΟ ΨΥΧΡΗΣ
ΕΚΤΟΜΗΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
Σιούλας Α, Παπαδάκη Κ, Σκοτινιώτης Η
Γ΄ Γαστρεντερολογική Κλινική, ΔΘΚΑ «Υγεία», Αθήνα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΦΥΜΑΤΟΣ VATER, ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟ-12/ΚΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΣ
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Θεοδωρόπουλος Ε,2 Γκαραγκάνης Δ,1 Μαχαίρας Α,3 Χατζηνικολάου Μ1
1
Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General, Αθήνα, 2Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Metropolitan General, Αθήνα , 3Δ΄ Χειρουργική Κλινική,
Metropolitan General, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού τμηματικής ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής με βρόχο ψυχρής εκτομής (cpEMR) ευμεγέθους αδενώματος δωδεκαδακτύλου.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 64 ετών διαγνώστηκε σε ενδοσκόπηση
ανωτέρου πεπτικού για έλεγχο δυσπεπτικών ενοχλημάτων με αδένωμα (GMLST, Paris IIa+b) δωδεκαδακτύλου, διαμέτρου 3 εκ., εκτεινόμενο κατά μήκος 2
πτυχών περιφερικά του φύματος του Vater και καταλαμβάνουν το 1/3 της περιφέρειας του αυλού. Πραγματοποιήθηκε τμηματική αφαίρεσή του με βρόχους
ψυχρής εκτομής διαμέτρων 6, 7 και 10 χιλ., μετά από υπέγερση με υποβλεννογόνια έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης 1:20.000 σε N/S 0,9% και methylene blue.
Κατά την επέμβαση παρατηρήθηκε μικρή αιμόρροια σε θέσεις της βάσης εκτομής που σταμάτησε αυτόματα. Στο πέρας της εξέτασης η αφαίρεση θεωρήθηκε
ενδοσκοπικά πλήρης, ενώ δε σημειώθηκαν όψιμες επιπλοκές. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε σωληνώδες αδένωμα με χαμηλόβαθμη ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία και η ασθενής έχει προγραμματιστεί για επανέλεγχο σε 3 μήνες
Συμπέρασμα: Η αφαίρεση του ευμεγέθους αδενώματος του δωδεκαδακτύλου
με cpEMR ήταν τεχνικά εφικτή, ασφαλής και άμεσα αποτελεσματική.
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Σκοπός: Η ενδοσκοπική εκτομή των αδενωμάτων του φύματος Vater αποτελεί τη
βασική θεραπεία λόγω της αντίστοιχης υψηλής χειρουργικής νοσηρότητας. Τα αδενώματα με περιφυματική εξάπλωση μπορούν να αντιμετωπιστούν με ενδοσκοπική θεραπεία με τη βασική διαφορά ότι παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη καθυστερημένης
αιμορραγίας (8-23%) ή/και διάτρησης.
Περιγραφή περιστατικού: Το περιστατικό αφορά ασθενή 69 ετών με διαγνωσμένο LST
αδένωμα φύματος Vater με χαμηλόβαθμη δυσπλασία και επέκταση στο 50% της περιφέρειας του 12/λου, συνολικής έκτασης 6-7cm, και ενδοπορική επέκταση στο χοληδόχο
πόρο υπολογιζόμενη στα 5mm σε ΜRCP και EUS. Ο ασθενής πάσχει από στεφανιαία
νόσο και κολπική μαρμαρυγή υπό θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά.
Λόγω του υψηλού κινδύνου καθυστερημένης αιμορραγίας μετά τους ενδοσκοπικούς
χειρισμούς αποφασίζεται η προσωρινή διακοπή αιμάτωσης (15ημερών) με gelfoam
υπό τρισδιάστατο αγγειογραφικό έλεγχο. Εμβολίζεται εκλεκτικά ο πρόσθιος κλάδος της
άνω παγκρέατο-12/κής αρτηρίας και κατόπιν ο ασθενής στον ίδιο χρόνο υποβάλλεται
σε ενδοσκοπική εκτομή. Τμηματικά αφαιρείται το περιφυματικό τμήμα της βλάβης και
στον τελευταίο χρόνο γίνεται en-block εκτομή του φύματος Vater. Ακολουθεί σκιαγράφηση χοληφόρων και με μπαλόνι εξαγωγής αποκαλύπτεται το ενδοπορικό τμήμα του
αδενώματος που αφαιρείται με βρόχο. Κατόπιν τοποθετείται πλαστική ενδοπρόθεση
στο χοληδόχο και στον παγκρεατικό πόρο. Ως τελευταίο μέτρο μείωσης του κινδύνου αιμορραγίας εγχύεται αιμοστατική γέλη (Purastat) στη βάση
εκτομής του 12/λου. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε για
5 ημέρες χωρίς επιπλοκές και εξήλθε υπό αντιπηκτική αγωγή. Ο επανέλεγχος του 6μήνου ανέδειξε
πλήρη επούλωση της 2ης μοίρας.
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη ενδοσκοπική
εκτομή με εκλεκτικό προσωρινό εμβολισμό σε
LST νεοπλάσματα του φύματος Vater μπορεί να
αποτελεί μια μέθοδο μείωσης της πιθανής καθυστερημένης αιμορραγίας σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΑΣΤΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΜΕ CLIP
OVESCO
Γραμματόπουλος Α, Λαμπρινάκος Σ, Χαμαιδός Α, Σιουμαλάς Π, Μουζάκη Ζ, Κατσώρας Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπικό Τμήμα, «Metropolitan Hospital», Αθήνα

POEM ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ)
Μαυρογένης Γ, Τσευγάς Ι Κοκόλας Ν, Ζαχαριάδης Δ
Μονάδα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Mediterraneo
Hospital, Αθήνα

Ασθενής 51 ετών μετά από βαριατρική επέμβαση Sleeve Gastrectomy εμφάνισε
κοιλιακά αποστήματα και γαστροδερματικά συρίγγια για τα οποία υπεβλήθη
σε τρείς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στην Κλινική μας παραπέμφθηκε για την πιθανή ανεύρεση και ενδοσκοπική σύγκλιση του γαστρικού
στομίου αυτών . Στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε τρείς ενδοσκοπήσεις χωρίς να
ανευρεθεί το στόμιο του συριγγίου. Με τη χρήση καθετήρα ERCP έγινε έγχυση
προποφόλης από ένα εκ των δερματικών άκρων των συριγγίων και ενδοσκοπική ανεύρεση του γαστρικού στομίου. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε σύγκλιση του
στομίου μετά από τοποθέτηση clip Ovesco. Ένα 24ωρο μετά την τοποθέτηση
του clip ο απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφία κοιλίας και χορήγηση γαστρογραφίνης έδειξε πλήρη σύγκλιση του γαστρικού στομίου. Ο απεικονιστικός
έλεγχος με CT κοιλίας, ένα και τρείς μήνες μετά καθώς και ο ενδοσκοπικός έλεγχος, ανέδειξαν πλήρη σύγκλιση των συριγγίων και των αποστημάτων.
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Περιγραφή περιστατικού. Ασθενής 80 χρονών προσήλθε με αχαλασία τελικού σταδίου. Παρουσίαζε πνευμονίες από εισρόφηση, απώλεια βάρους, δυσκαταποσία. Λόγω
της επηρεασμένης γενικής κατάστασης δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά,
ενώ προηγούμενες διαστολές απέτυχαν να βελτιώσουν τα συμπτώματά του. Η γαστροσκόπηση ανέδειξε διάταση οισοφάγου 6 εκ, με μεγάλη ποσότητα τροφών και με
μυκητίαση. Με τη βοήθεια overtube καθαρίστηκε ο οισοφάγος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πρόσθια POEM. Mετά τα πρώτα 2 εκ του τούνελ, συναντήσαμε σοβαρή
ίνωση. Λόγω του κινδύνου βλεννογονοτομής, δημιουργήθηκε ενδομυϊκό τούνελ μήκους 4 εκ, προκειμένου να παρακαμφθεί η περιοχή με ίνωση. Λίγο πριν τη γαστροοισοφαγική συμβολή ο υποβλεννογόνιος χώρος έγινε και πάλι προσβάσιμος και το
τούνελ συνεχίστηκε στο σύνηθες πλάνο μεταξύ βλεννογόνου και μυϊκής στιβάδας.
Στη συνέχεια η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο 48
ώρες μετά και στους 10 μήνες παρακολούθησης είναι ασυμπτωματικός.
Συμπεράσματα: Ο τραυματισμός του βλεννογόνου μπορεί να συμβεί σε ασθενείς με
ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων για αχαλασία, ή σε ασθενείς με αχαλασία τελικού
σταδίου. Σε περίπτωση ίνωσης η επέμβαση γίνεται εργώδης και η πιθανότητα επιπλοκών αυξάνεται σημαντικά. Με το παρόν περιστατικό παρουσιάζουμε μία νέα μέθοδο
παράκαμψης της περιοχής με ίνωση, με τη δημιουργία ενδομυϊκού τούνελ. Προϋπόθεση
για αυτή την τεχνική είναι η παρουσία σημαντικής πάχυνσης της μυϊκής στιβάδας.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
(GIST) ΘΟΛΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Στασινός Ι,1 Ντίνιτς Μ,2 Ανδρούτσος Ν,2 Καχτσίδου Μ,1 Γλέζου Κ,1 Κυβέλου Ε,1
Παπαπαρασκευά Κ,3 Μαστροκωστα Ε,2 Παρασκευά Κ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚωνσταντοπούλειοΠατησίων», Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΑΔΕΝΩΜΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ (EMR) ΚΑΙ
ΒΑΡΙΑ ΙΝΩΣΗ
Τριμπόνιας Γ, Πενέσης Γ, Λεοντίδης Ν, Γιώτης Ι, Παλατιανού Μ, Ιντέρνος Ι, Ζαχαροπούλου Ε,
Βενετσάνου Α, Μάρτη Α, Βαμβακούσης Β, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια, Πειραιάς

Σκοπός: Να παρουσιαστεί η βιντεοσκοπημένη περίπτωση ενδοσκοπικής αφαίρεσης με τεχνική ESD ευμεγέθους στρωματικού όγκου (GIST) στομάχου.
Υλικό-Μέθοδοι: Γυναίκα 71 ετών υποβλήθηκε σε γαστροσκόπηση για διερεύνηση δυσπεψίας η οποία ανέδειξε υποβλεννογόνιο μόρφωμα διαμέτρου 3 εκ.
στο θόλο, στο πρόσθιο τοίχωμα, πλησίον της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής
(ΚΟΣ). Περαιτέρω διερεύνηση με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα επιβεβαίωσε
υποβλεννογόνιο μόρφωμα σε στενή επαφή με το μυϊκό χιτώνα χωρίς όμως διάσπαση αυτού. Εκ του ελέγχου με αξονική τομογραφία αποκλείστηκε η παρουσία
μεταστατικής νόσου. Η περίπτωση της ασθενούς παραπέμφθηκε στο ογκολογικό συμβούλιο όπου συνεστήθη ενδοσκοπική αφαίρεση με τεχνική ESD.
H επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία. Χρησιμοποιήθηκε γαστροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα μεγέθυνσης (EG-760Z, Fujifilm),
κωνικό διαφανές κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου διαμέτρου 7 mm, μαχαιρίδιο
μήκους 2 mm (DualKnifeJ, Olympus) και διαθερμία ERBEVIO 3.
H αρχική τομή του βλεννογόνου πραγματοποιήθηκε 3cm απώτερα της βλάβης
με το ενδοσκόπιο σε ανάστροφη όραση. Λόγω της εντόπισης του όγκου η δημιουργία υποβλεννογόνιου τούνελ(τεχνική STER) δεν ήταν εφικτή και ακολουθήθηκε συμβατική ESD μεδιατομή του βλεννογόνου και κατά τόπους επιφανειακή
μυοτομή μέχρις πλήρους, enbloc αφαίρεσης του όγκου. Δύο επεισόδια αρτηριακής αιμορραγίας αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με τη χρήση αιμοστατικής
λαβίδας coagrasper. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 172 λεπτά.
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση του τεμαχίου διαστάσεων 3.0x1.9x1.9
cm ανέδειξε GIST ατρακτοκυτταρικού τύπου με αριθμό μιτώσεων <5/5 mm2
(lowgrade).Στο παρασκεύασμα αναγνωρίστηκε τμήμα του μυϊκού χιτώνα. Η διάρκεια νοσηλείας της ασθενούς ήταν 72 ώρες. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές.
Ενδοσκοπική επιτήρηση σε διάστημα 4 μηνών ανέδειξε πλήρη επούλωση της
περιοχής χωρίς σημεία υποτροπής.
Συμπεράσματα: Η τεχνική ESD μπορεί να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αφαίρεση στρωματικών όγκων στομάχου.

Σκοπός: Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την ενδοσκοπική εκτομή βαριά ινωτικών υποτροπιαζόντων αδενωμάτων στο κατώτερο πεπτικό με την εφαρμογή της ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας διατομής (Endoscopic Submucosal Dissection/ESD) μετά από λεπτομερή ενδοσκοπική διάγνωση με χρωμοενδοσκόπηση (Imaged Enhanced Endoscopy/IEE).
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 53 ετών με ευμέγεθες (50 χιλ.) άμισχο (Paris
Classification 0-Is) υποτροπιάζον αδένωμα στο ορθό στα 3 εκ. από την οδοντωτή γραμμή.
Η ασθενής εξετάστηκε στο τμήμα μας προς αντιμετώπιση του αδενώματος μετά από προηγούμενες προσπάθειες αφαίρεσης με ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (Endoscopic Mucosal
Resection/EMR). Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο της ασθενούς με μαγνητική ορθού και
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) ετέθη ισχυρό ενδεχόμενο η βλάβη να αφορά σε διηθητικό όγκο (pΤ2-Τ3) λόγω φαινομενικής διήθησης του μυϊκού χιτώνα αλλά και πολλαπλούς
μικρούς επιχώριους λεμφαδένες. Μετά από προσεκτική ενδοσκοπική διάγνωση με χρωμοενδοσκόπηση (JNET Classification: 2B, Kudo Classification: Vi) και στοχευμένες βιοψίες δεν διαπιστώθηκαν περιοχές βαθιάς υποβλεννογόνιας διήθησης, οπότε και η ασθενής εξετάσθηκε
για δεύτερη φορά σε κέντρο αναφοράς με EUS. Η νέα υπερηχογραφική προσέγγιση της βλάβης με “fine flow doppler” δεν ανέδειξε περιοχές διήθησης του μυϊκού χιτώνα, μόνο ευμεγέθη
διατιτραίνοντα τον μυϊκό χιτώνα αγγεία (δ: 4χιλ.) και θέσεις απουσίας του υποβλεννογόνιου
χώρου λόγου βαριάς ίνωσης από τις προηγούμενες προσπάθειες ενδοσκοπικής εξαίρεσης με
EMR. Μετά από τη συμφωνία της ενδοσκοπικής διάγνωσης με το νέο EUS προχωρήσαμε σε
ενδοσκοπική εξαίρεση της βλάβης με ESD και δημιουργία τσέπης (Pocket Creation Method/
PCM-ESD). Έγινε χρήση του μαχαιριδίου Hook Knife (Olympus) λόγω της βαριάς ίνωσης στον
υποβλεννογόνιο χώρο.
Συμπεράσματα: H ενδοσκοπική εξαίρεση με ESD είναι δυνατή σε βαριά
ινωτικές υποτροπιάζουσες βλάβες
στο κατώτερο πεπτικό, αρκεί να έχει
προηγηθεί λεπτομερής ενδοσκοπική
διάγνωση για τον αποκλεισμό βαθιάς
υποβλεννογόνιας διήθησης. Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα αποτελεί
συνοδό βοηθητικό διαγνωστικό μέσο
που μπορεί σε έμπειρα χέρια να διαφοροδιαγνώσει την ίνωση του υποβλεννογόνιου χώρου από τη διήθηση του
μυϊκού χιτώνα, ενώ η μαγνητική ορθού
ενδεχομένως προκαλεί σύγχυση κατά
τη διαγνωστική προσπέλαση.

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):61

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2021;34(Suppl):61

62

41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

V09

V10

POETRE ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΕΚ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Μαυρογένης Γ, Μάρκογλου Κ, Κοκόλας Ν, Σπανομανώλη Α
Μονάδα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Medi
terraneo Hospital, Αθήνα

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΘΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ
ΧΟΛΗΔΟΧΟ ΠΟΡΟ
Λιάτσος Χ, Γιακουμής Μ, Μυλωνάς Ι, Κυριάκος Ν
Γαστρεντερολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Περιγραφή περιστατικού. Ασθενής 65 ετών, μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας
προσήλθε με ολική στένωση εγγύς οισοφάγου και υποφάρυγγα μήκους 5 εκ.
Είχε προηγηθεί ακτινοβολία για Ca φάρυγγα το 2017 που οδήγησε σε πλήρη
ίαση της κακοήθειας. Λόγω πλήρους μετακτινικής στένωσης η σίτιση του πραγματοποιείτο μέσω γαστροστομίας. Προηγούμενες προσπάθειες ενδοσκοπικού
ραντεβού στην Αυστραλία απέτυχαν και στον ασθενή προτάθηκε οισοφαγεκτομή από 3 κέντρα εξωτερικού. Μετά από μελέτη του περιστατικού του, προγραμματίστηκε απόπειρα δημιουργίας τούνελ εντός του οισοφάγου με την τεχνική
POETRE (peroral endoscopic restoration of a completely obstructed esophagus)
όπως την περιγράψαμε το 2015. Την πρώτη μέρα νοσηλείας έγινε γαστροπηξία
με την τεχνική PEXACT. Την τρίτη μέρα νοσηλείας, έγινε διαστολή της γαστροστομίας και προώθηση ενδοσκοπίου. Εντοπίστηκε πλήρης απόφραξη του οισοφάγου 20 εκ εγγύς της ΓΟΣ. Μετά από έγχυση Voluven, έγινε διατομή της ίνωσης
με Dual Knife μέχρι και τον υποφάρυγγα σε μήκος 5 εκ. Από το στόμα προωθήθηκε δεύτερο ενδοσκόπιο. Τελικά με καθοδήγηση του δεύτερου ενδοσκοπίου
έγινε επέκταση του τούνελ μέχρι το ύψος των αρυταινοειδών χόνδρων. Στη
συνέχεια ο ασθενής υπεβλήθη σε εβδομαδιαίες γαστροσκοπήσεις προκειμένου να διατηρηθεί το
πέρασμα ανοικτό. Αναμένεται το λειτουργικό
αποτέλεσμα σε βάθος
χρόνου σε συνεργασία
με τον θεράπων γαστρεντερολόγο στην
Αυστραλία.
Συμπεράσματα. Η τεχνική POETRE αποτελεί
εναλλακτική επιλογή για
τη διαχείριση μετακτινικών στενώσεων οισοφάγου/υποφάρυγγα.

Σκοπός: Η video-παρουσίαση περιστατικού σοβαρής χοληδοχολιθίασης (ευμεγέθων λίθων), η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χοληδοχοσκόπηση
(SpyGlass DS System της εταιρείας Boston Scientific) και ηλεκτροϋδραυλική
λιθοτριψία (electrohydraulic lithotripsy-EHL) .
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 29 ετών πάσχων από χοληδοχολιθίαση με
παρουσία τουλάχιστον 3 ευμεγέθων λίθων διαμέτρου έως 1.5 εκ και αντίστοιχη
διάταση του κοινού χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ). Υπεβλήθη αρχικά σε ERCP και σφιγκτηροπλαστική-διαστολή φύματος Vater με καθετήρα-αεροθάλαμο διαμέτρου
15 mm αλλά η αφαίρεση λίθων δεν κατέστη δυνατή. Αφού τοποθετήθηκε προφυλακτικά πλαστική ενδοπρόθεση χοληφόρων, προγραμματίστηκε χοληδοχοσκόπηση και EHL. Η εξέταση έγινε υπό γενική αναισθησία. Στο video απεικονίζεται ολόκληρη η διαδικασία της επιτυχούς αφαίρεσης των λίθων με το σύστημα
SpyGlass DS System βήμα προς βήμα. Μετά τη λιθοτριψία κάθε λίθου ξεχωριστά
ακολουθούσε αφαίρεση των υπολειμμάτων αυτού με καθετήρα-μπαλόνι. Αποτελούν μείζονος σημασίας: (i) η ικανοποιητική διαστολή του φύματος σε προηγηθείσα ERCP, ώστε να παροχετεύονται ικανοποιητικά τα συγκρίματα άλλα και
το νερό που εγχύεται στον αυλό του ΚΧΠ καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας
και (ii) η τοποθέτηση του καθετήρα της EHL λίγα χιλιοστά πριν την επιφάνεια
του λίθου, ώστε να επιτυγχάνεται η διάσπαση του με την ταυτόχρονη αποφυγή καταστροφή του υψηλού κόστους καθετήρα. Ο ασθενής μετά το τέλος της
διαδικασίας εμφάνισε ένα απολύτως ελεύθερο λίθων σύστημα χοληφόρων και
εξήλθε την επόμενη ημέρα.
Συμπέρασμα: Η ηλεκτροϋδραυλική λιθοτριψία μέσω χοληδοχοσκοπίου αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή λύση στο πρόβλημα της παρουσίας μεγάλων
λίθων (>1.5εκ) εντός του ΚΧΠ, οι οποίοι δεν μπορούν να αφαιρεθούν με άλλους
ενδοσκοπικούς τρόπους.
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ΕSD VS ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ, ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 Stupar B,1 Μαχαίρας
Α,2 Παπακωνσταντίνου Ι3
1
Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General, Αθήνα, 2Δ΄
Χειρουργική Κλινική, Metropolitan General, Αθήνα, 3Β΄ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο
Νοσοκομείο, Αθήνα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΠΟΛΥΠΟΔΑ LST ΑΝΙΟΝΤΟΣ
Τζουβαλά Μ,1 Ζαχαροπούλου Ε,1 Παντούλα Π,2 Παλατιανού Μ,1 Γιώτης Ι,1 Λεοντίδης Ν,1
Ιντέρνος Ι,1 Πενέσης Γ,1 Βαμβακούσης Β,1 Τριμπόνιας Γ1
1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»
– Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αττική, 2Παθολογοανατομικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων» – Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αττική

Σκοπός: Η ESD έχει ως κύριο πλεονέκτημα τη δυνατότητα en-block εκτομής των πρώιμων νεοπλασματικών βλαβών του πεπτικού σωλήνα. Η ESD στο παχύ έντερο απαιτεί πολύ
μεγάλη εμπειρία λόγω των παράδοξων κινήσεων του εντέρου και του υψηλού ρίσκου
διάτρησης. Διάφορες τεχνικές αντιέλξης κατά την ΕSD σε τεχνικά δύσκολους πολύποδες
αποδεικνύονται εξαιρετικά αποτελεσματικές, ώστε να αποφύγουμε το χειρουργείο.
Περιγραφή περιστατικού: Παρουσιάζουμε 2 περιστατικά που ζητήθηκε η εκτίμηση
μας από χειρουργικές ομάδες μετά από παραπομπή για χειρουργείο από γαστρεντερολόγους.
Το 1ο αφορούσε ένα LST-G mixed type, υψηλόβαθμης δυσπλασίας επί του σιγμοειδούς μήκους 8 cm και επέκταση στο 70% της περιφέρειας. Η τεχνική που ακολουθήσαμε ονομάζεται «bridge». Δημιουργείται ένα κανάλι από το άπω προς το εγγύς όριο
της βλάβης και το κανάλι σταδιακά επεκτείνεται στα πλάγια. Ακολούθως αφήνεται
άκοπο ένα τμήμα της περιφέρειας αντίθετα της βαρύτητας και γυρίζουμε τον ασθενή
στην αντίθετη πλευρά για βαρυτική έλξη. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ένα είδος γέφυρας του ιστού εντός του αυλού που μας επιτρέπει άριστο πλάνο διατομής. Μέγεθος
εκτομής 12x9 cm, HGD, R0.
Το 2ο περιστατικό αφορά βλάβη 0-Ιs στο τυφλό άκρο έντερο-εντερικής αναστόμωσης
με (–) lifting sign. Mετά από περιφερική βλεννογονοτομή το βλεννογονικό χείλος στο
άπω άκρο της βλάβης ανυψώνεται με τεχνική clip-rubber band.
Λόγω ίνωσης από τη χειρουργική συρραφή χρησιμοποιήθηκε
ΗοοK Knife για ακριβή διατομή
επί του μυϊκού χιτωνίου. Μέγεθος εκτομής 5x3cm, HGD, R0.
Συμπεράσματα: Η ΕSD παχέος εντέρου είναι δυνατόν να
επιφέρει άριστα αποτελέσματα
και θα πρέπει να εξαντλείται η
προοπτική της σε πρώιμες νεοπλασματικές βλάβες πριν την
απόφαση για χειρουργείο.
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Περιγραφή περιστατικού: Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (Endoscopic Mucosal
Resection, EMR) και η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (Endoscopic Submucosal
Dissection, ESD) είναι προηγμένες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλους επίπεδους πολύποδες, σε δύσκολες θέσεις στο παχύ έντερο (ΠΕ). Ωστόσο η
ESD είναι τεχνικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και απαιτεί σημαντική εμπειρία, ιδιαίτερα
στα τμήματα του ΠΕ πλην του ορθού. Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή με περιφερική
διατομή του βλεννογόνου (Circumferential Submucosa Incision-EMR, CSI-EMR) μπορεί
να προσφέρει οφέλη συγκρίσιμα με αυτά της ESD, όπως αφαίρεση της βλάβης με αρνητικά όρια εκτομής, σε λιγότερα τμήματα και με χαμηλότερο ποσοστό τοπικής υποτροπής σε σύγκριση την EMR, ενώ απαιτεί μικρότερη τεχνική επάρκεια από την ESD.
Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 47 ετών που υποβλήθηκε σε screening κολοσκόπηση. Στο
ανιόν κόλον απέναντι από την ειλεοτυφλική βαλβίδα βρέθηκε ένας επίπεδος πολύποδας
5 cm, LST Nodular Mixed type (0-IIa+Is), Kudo Classification Type IV, NICE type 2a, ο οποίος
αποφασίστηκε να αφαιρεθεί σε δεύτερο χρόνο με τεχνική προηγμένης ενδοσκόπησης
ESD. Χρησιμοποιήθηκε υψηλής ευκρίνειας παιδιατρικό κολονοσκόπιο OLYMPUS PCF 190
και η αφαίρεση έγινε μετά από υπέγερση της βλάβης με διάλυμα saline, indigo carmine
και epinephrine. Η κυκλοτερής βλεννογόνια εκτομή (CMI) έγινε με μαχαιρίδιο dual knife
σε απόσταση περίπου 2-5mm από
το ορατό όριο της βλάβης, η οποία
αφαιρέθηκε σε τέσσερα τμήματα
με βρόχο 20 mm. Μετά την αφαίρεση τα αγγεία στην επιφάνεια
εκτομής καυτηριάστηκαν με coag
grasper. Κατά την ιστολογική
εξέταση πρόκειται για σωληνολαχνωτό αδένωμα με χαμηλόβαθμη
δυσπλασία
Συμπέρασμα: Η αφαίρεση επίπεδων πολυπόδων >20 mm στο
ανιόν, είναι εφικτή με την τεχνική
CSI-EMR, εξασφαλίζοντας αρνητικά όρια εκτομής.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ 4ης ΜΟΙΡΑΣ 12/ΛΟΥ ΑΠΟ CA ΝΕΦΡΟΥ
Κατσώρας Γ, Χαμαιδός Α, Σιουμαλάς Π, Λαμπρινάκος Σ, Μουζάκη Ζ, Γραμματόπουλος Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπικό Τμήμα, «Metropolitan Hospital», Αθήνα

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΕΝΤΕΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
OVESCO OVER-THE-SCOPE CLIP
Λιάτσος Χ, Γιακουμής Μ, Μυλωνάς Ι, Κυριάκος Ν
Γαστρεντερολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Ασθενής 61 ετών, με γνωστό Ca νεφρού με μεταστάσεις στον πνεύμονα και υπό
ανοσοθεραπεία, προσήλθε για διερεύνηση σιδηροπενικής αναιμίας. Υπεβλήθη
σε ενδοσκοπικό έλεγχο του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού καθώς και σε
ενδοσκοπική κάψουλα. Στην 4η μοίρα του 12/λου και την αρχή της νήστιδας
ανευρέθησαν πολλαπλοί έμμισχοι πολύποδες διαμ. 1 εως 2 εκ. Οι βιοψίες που
ελήφθησαν ανέδειξαν μεταστατικό υψηλού πυρηνικού βαθμού διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και αποφασίστηκε χειρουργική εκτομή του
προσβληθέντος τμήματος του εντέρου. Τρείς μήνες μετά την επέμβαση ο ασθενής προσήλθε εκ νέου για ενδοσκοπικό έλεγχο, λόγω εμμονής της αναιμίας (εκ
νέου πτώση της Hb) κατά τον οποίο ανευρέθησαν τρείς υπολειμματικοί πολύποδες άνωθεν του Treitz. Εγένετο ενδοσκοπική εκτομή των πολυπόδων με βρόχο. Προηγήθηκε τοποθέτηση endoloop στη βάση τους. Κατά τον επανέλεγχο 4
μήνες μετά ο ασθενής δεν παρουσιάζει σιδηροπενική αναιμία και ενδοσκοπικά
παρατηρήθηκαν ουλές στα σημεία των εκτομηθέντων πολυπόδων.
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Σκοπός: Η video-παρουσίαση περιστατικού σύγκλισης ιατρογενούς διάτρησης και
στην ίδια συνεδρία σύγκλισης εντεροδερματικού συριγγίου με το σύστημα Ovesco
OTSC και η ανάδειξη των τεχνικών δυσκολιών που ανακύπτουν.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 81 ετών υπεβλήθη τον Σεπτέμβριο 2020, σε
σιγμοειδεκτομή λόγω ανεύρεσης αδενοκαρκινώματος ορθοσιγμοειδικής συμβολής.
Μετεγχειρητικά διαπιστώθηκε η δημιουργία σιγμοειδο-δερματικού συριγγίου. Στα
πλαίσια επανελέγχου και διενέργειας ολικής κολονοσκόπησης (καθώς η πρώτη κολονοσκόπηση δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω απόφραξης του αυλού της ορθοσιγμοειδικής
συμβολής) η ασθενής υπεβλήθη σε ολική ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού κατά
την οποία διαπιστώθηκε κατά την απόσυρση του ενδοσκοπίου διάτρηση στο ύψος
του εγγύς σιγμοειδούς πλησίον της αναστόμωσης και του συριγγίου πιθανά λόγω καθήλωσης της αναστόμωσης μετεγχειρητικά ή/και του συριγγίου. Ακολούθησε άμεσα
και την ίδια χρονική περίοδο της διενεργηθείσας κολονοσκόπησης, η τοποθέτηση
αρχικά ενός συστήματος Ovesco Over-The-Scope-Clip (OTSC) στην ιατρογενή διάτρηση και ακολούθως ενός δεύτερου OTSC στο συρίγγιο, με αποτέλεσμα την επιτυχή σύγκλειση τόσο της οπής της διάτρησης όσο και της οπής του γνωστού από το ιστορικό
συριγγίου. Στο video απεικονίζεται η διαδικασία εφαρμογής και των δύο συστημάτων
Ovesco OTSC με τις δυσκολίες που ανέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν καταλλήλως. Η
ασθενής υπεβλήθη ακολούθως σε αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε την παρουσία αέρα, αλλά όχι υγρών ή κοπρανώδους περιεχομένου στην περιτοναϊκή κοιλότητα.
Παρέμεινε νοσηλευόμενη και αιμοδυναμικά σταθερή, σιτίσθηκε σταδιακά και έλαβε
εξιτήριο 6 ημέρες μετά.
Συμπεράσματα: Η ιατρογενής διάτρηση αποτελεί σπάνια επιπλοκή της κολονοσκόπησης (0.016–0.2% σε διαγνωστικές κολονοσκοπήσεις και έως 5% σε επεμβατικές
πράξεις του κατώτερου πεπτικού). Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια η χειρουργική επέμβαση αποτελούσε τη μοναδική θεραπευτική επιλογή, πλέον η χρήση του συστήματος
Ovesco OTSC μπορεί με την κατάλληλη εμπειρία να οδηγήσει στην επιτυχή ενδοσκοπική αντιμετώπιση της, ενώ αποτελεί μία εναλλακτική, ελάχιστα επεμβατική λύση και
στη σύγκλειση εντεροδερματικών συριγγίων. Για πρώτη φορά περιγράφεται η τοποθέτηση δύο OTSC στον ίδιο ασθενή σε μία συνεδρία για διαφορετικούς και βάσει ενδείξεων (evidence-based) λόγους.
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LINX ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΓΟΠ
Κούρκουλος Μ, Λαζαρίδης Σ
Τμήμα Παλινδρόμησης και Παχυσαρκίας, Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ R0 ΕΚΤΟΜΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΟΡΘΟΥ
4 ΕΚ (Τ2Ν0Μ0), ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟ ΑΣΘΕΝΗ
86 ΕΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ FOLLOW UP 6 ΜΗΝΩΝ
Μαυρογένης Γ, Νεοκλής Η, Κασαπίδης Π, Κακλαμάνης Λ, Κουλουλίας Β
Μονάδα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Tμήμα Γαστρεντερολογίας, Medi
terraneo Hospital, Αθήνα

Σκοπός: Η Επέμβαση Linx είναι μια Λαπαροσκοπική Αντιπαλινδρομική επέμβαση που
διενεργείται εδώ και μια 10ετία στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στηρίζεται
στη χρήση διαστελλόμενου δακτυλίου από σφαιρίδια μαγνητισμένου τιτανίου για ενίσχυση του ΚΟΣ.
Παρουσιάζουμε την πρώτη τέτοια επέμβαση που διενεργήθηκε στην Ελλάδα, στο
Τμήμα Παλινδρόμησης και Παχυσαρκίας της Ευρωκλινικής Αθηνών.
Περιγραφή περιστατικού: Άντρας 60 ετών, με συμπτώματα ΓΟΠ που δεν αντιμετωπίζονταν με φαρμακευτική αγωγή σε ψηλές δόσεις, και που επιθυμούσε να αποφύγει
τις πιθανές παρενέργειες της θολοπλαστικής, προσήλθε για διερεύνηση για πιθανή
Επέμβαση Linx. Μετά από διερεύνηση με Μανομετρία και pHμετρία-εμπεδησιομετρία
κρίθηκε ως πολύ καλός υποψήφιος και υπεβλήθη σε επέμβαση Linx.
Συμπεράσματα: Η Επέμβαση Linx είναι μια πολύ ασφαλής αντιπαλινδρομική επέμβαση, με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας, ελάχιστες επιπλοκές και λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τη Θολοπλαστική, που όμως πρέπει να διενεργείται από υπερεξειδικευμένους χειρουργούς σε εξειδικευμένα κέντρα.
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Περιγραφή περιστατικού. Ασθενής 86 ετών με σοβαρή στένωση αορτής και
κολπική μαρμαρυγή προσήλθε με υποτροπιάζοντα επεισόδια αιματοχεσίας. Η
κολονοσκόπηση έδειξε την παρουσία αιμορραγικού όγκου ορθού 4 εκ, 2 εκ από
τον δακτύλιο. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία έδειξαν
διήθηση της μυϊκής στιβάδας χωρίς λεμφαδενοπάθεια ή μεταστάσεις. Μετά από
ογκολογικό συμβούλιο και τη συναίνεση της οικογένειας της ασθενούς προχωρήσαμε σε παρηγορητική ολικού πάχους αφαίρεση του όγκου με ενδοσκοπικό
μαχαιρίδιο υπό μέθη. Το τοιχωματικό έλλειμμα έμεινε ανοικτό. Η επέμβαση είχε
διάρκεια 3.5 ώρες. Η ασθενής νοσηλεύτηκε 2 μέρες και είχε φυσιολογική μετεγχειρητική πορεία. Η ιστολογική εξέταση έδειξε την παρουσία αδενοκαρκινώματος μέσης διαφοροποίησης, χωρίς λεμφαδενικά ή αγγειακά έμβολα, Τ2 σταδιοποίησης. Η αφαίρεση έγινε με υγιή όρια περιλαμβάνονται υγιή ιστό περιορθικού
λίπους. Η ασθενής υποβλήθηκε σε 5 συμπληρωματικές συνεδρίες ακτινοθεραπείας και είναι χωρίς υποτροπή στους 6 μήνες παρακολούθησης.
Συμπεράσματα. Το περιστατικό αυτό δείχνει μία νέα μέθοδο τοπικής αφαίρεσης όγκων ορθού όταν οι
υπόλοιπες τεχνικές δεν
είναι εφικτές. Αναμένουμε
το κλινικό αποτέλεσμα σε
βάθος χρόνου.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ
Λαμούρη Χ, Φουσέκης Φ, Τζαμπούρας Ν, Χριστοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ Τ1α ΣΕ ΝΕΟ-ΛΗΚΥΘΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ(FAP)
Στασινός Ι,1 Ανδρούτσος Ν,2 Ντίνιτς Μ,2 Καχτσίδου Μ,1 Γλέζου Κ,1 Κυβέλου Ε,1 Πετράκη
Σ,1 Παπαπαρασκευά Κ,3 Μαστροκώστα Ε,2 Παρασκευά Κ1
1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, 3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Ασθενής 75 ετών με ιστορικό νεφρωσικού συνδρόμου, νοσηλευόμενος στη
νεφρολογική κλινική, παρουσίασε εικόνα ατελούς ειλεού. Πραγματοποιήθηκε
ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού η οποία ανέδειξε εικόνα εξωφυτικής μάζας στα 18 εκ από τον πρωκτικό δακτύλιο, με εξελκωμένο, αιμορραγικό και
εύθρυπτο βλεννογόνο. Η περαιτέρω προώθηση του ενδοσκοπίου δεν ήταν
εφικτή καθώς η μάζα προκαλούσε στένωση του αυλού. Λήφθησαν βιοψίες οι
οποίες ανέδειξαν αδενοκαρκίνωμα ορθοσιγμοειδούς και κατόπιν σταδιοποίησης ο ασθενής υπεβλήθη σε υψηλή πρόσθια εκτομή του ορθοσιγμοειδούς με τη
χρήση κυκλικού αναστομωτήρα. Δώδεκα ώρες μετά την επέμβαση ο ασθενής
παρουσίασε αθρόα αιμορραγία κατώτερου πεπτικού και αιμορραγικό σοκ. Διενεργήθηκε επείγουσα ενδοσκόπηση η οποία ανέδειξε αγγείο με ενεργό αιμορραγία επί της αναστόμωσης. Τοποθετήθηκαν αιμοστατικά κλιπ και η αιμορραγία
αντιμετωπίστηκε χωρίς να παρατηρηθεί ρήξη της αναστόμωσης. Μετέπειτα ο
ασθενής παρουσίασε καλή μετεγχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο.
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Σκοπός: Να παρουσιαστεί η βιντεοσκοπημένη περίπτωση ενδοσκοπικής αφαίρεσης
με τεχνική ESD αδενοκαρκινώματος σταδίου Τ1α σε νέο-λήκυθο ασθενούς μεFAP.
Υλικό-Μέθοδοι: Άνδρας 63 ετών με ιστορικό FAPκαι κολεκτομή (ειλεοπρωκτική αναστόμωση με λήκυθο) υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική επιτήρηση. Η εξέταση ανέδειξε
λήκυθο τύπου Jpouch με εναπομείναν τμήμα ορθού μήκους περί τα 5 εκ. Στα 3 εκ
από την οδοντωτή γραμμή αναγνωρίστηκε επίπεδος πολύποδας (Paris 0- ΙΙα)διαμέτρου 2 εκ. Με τη χρήση ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης (BLI) και υπό μεγέθυνση αναγνωρίστηκε εστιακή διαταραχή της μορφολογίας των κρυπτών (JNET 2B). Ιστολογική
εξέταση από μονήρη βιοψία της περιοχής ήταν συμβατή με υψηλόβαθμη δυσπλασία
και δεσμοπλαστική αντίδραση. Σταδιοποίηση με MRI ορθού CT κοιλίας-θώρακα, απέκλεισε τοπική και απομακρυσμένη μεταστατική νόσο. Η περίπτωση της ασθενούς
παραπέμφθηκε στο ογκολογικό συμβούλιο όπου συνεστήθη ενδοσκοπική αφαίρεση
με τεχνική ESD.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία. Χρησιμοποιήθηκε γαστροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα μεγέθυνσης (EC-760ZV/L, Fujifilm), κωνικό
διαφανές κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου διαμέτρου 7 mm, μαχαιρίδιο μήκους 1.5mm
(DualKnifeJ, Olympus) και διαθερμία ERBEVIO 3.
H αρχική τομή του βλεννογόνου πραγματοποιήθηκε 2 cm απώτερα της βλάβης. Η
είσοδος στον υποβλεννογόνιο ανέδειξε σημαντικού βαθμού ίνωση. Για τον λόγο
αυτόν εφαρμόστηκε έλξη με τη χρήση ενδοσκοπικού clip και οδοντικού νήματος
(cliplinetechnique) μέχρις πλήρους, enbloc εκτομής της βλάβης. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 144 λεπτά.
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση του τεμαχίου διαστάσεων 3.2x1.8 cm ανέδειξε
αδενοκαρκίνωμα καλής διαφοροποίησης σε έδαφος σωληνώδους αδενώματος, με
αριθμό μιτώσεων <5/5 mm2 και βάθος διήθησης στον υποβλεννογόνιο 750 μm χωρίς
λεμφαγγειακή διήθηση. Η διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς ήταν 48 ώρες. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές. Ενδοσκοπική επιτήρηση σε διάστημα 4 μηνών ανέδειξε πλήρη
επούλωση της περιοχής χωρίς σημεία υποτροπής.
Συμπεράσματα: Η τεχνική ESD μπορεί να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική
μέθοδο για την αφαίρεση πρώιμων νεοπλασμάτων πεπτικού.
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