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ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΚΠΕ) ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (FECAL IMMUNOCHEMICAL 
TEST - FIT): ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ 
ΤΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Σχορετσανίτης Ε,1 Τζιάτζιος Γ,1 Ευγενίδη Α,2 Μάθου Ν,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Γεροδημη-
τρού Β,1 Πετράκη Σ,1 Κυβέλου Ε,1 Γλέζου Κ,1 Καχτσίδου Μ,1 Σερπάνου Α,1 Γκολφάκης 
Π,1 Παρασκευά Κ1

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα & Μονάδα Ενδοσκοπήσεων, ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο-Πατη-
σίων», 2Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, ΠΕΔΥ Πατησίων, Γαστρεντερολογικό Τμήμα & Μονάδα 
Ενδοσκοπήσεων, ΓΝΝΙ

Σκοπός: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με την απόδοση της ανοσοϊστοχημικής 
εξέτασης κοπράνων (Fecal immunochemical test - FIT) στον προσυμπτωματικό έλεγχο 
του καρκίνου του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) στην Ελλάδα. Στόχος της παρούσας μελέτης 
είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της χρήσης του FIT σε 
συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στον ελλαδικό χώρο.
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική, πληθυσμιακή μελέτη εγκάρσιας τομής για τον έλεγχο 
της απόδοσης ποιοτικής ανοσοϊστοχημικής δοκιμασίας στα πλαίσια προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου για ΚΠΕ σε ασυμπτωματικούς συμμετέχοντες μέσου κινδύνου ηλικίας 
50-80 ετών σε Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου στην Περιφέρεια Αθηνών. Οι συμμετέχο-
ντες στη μελέτη επέστρεφαν εντός 48ωρών ένα δείγμα κοπράνων για ταχεία ποιοτική 
δοκιμή FIT (DyoniFOB, DyonMED S.A), ενώ όλοι υποβάλλονταν κατόπιν σε κολονοσκό-
πηση με σκοπό τον υπολογισμό της θετικής προγνωστικής αξίας της δοκιμασίας για 
αδενώματα, «προχωρημένα» αδενώματα (μέγεθος ≥10 mm ή παρουσία υψηλόβαθ-
μης δυσπλασίας ή λαχνωτού στοιχείου) και ΚΠΕ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε 
ποσοστό με τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης (95% Confidence Interval – Cis).
Αποτελέσματα: Μεταξύ Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, τα δεδομένα 81 συμμετεχόντων 
(39 γυναίκες/42 άνδρες) μέσης ηλικίας 58±9,2 ετών συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν. 
Συνολικά, το ποσοστό θετικής δοκιμασίας FIT ήταν 24,7% (ν=20/81, 95% CI: 15,8 – 
35,5) ενώ η κολονοσκόπηση που ακολούθησε ανέδειξε την παρουσία αδενώματος 
στο 34,6% (ν=28/81, 95% CI: 24,3–45,9) και «προχωρημένου» αδενώματος στο 14,8% 
(ν=12/81, 95% CI: 7,9–24,4) των συμμετεχόντων, αντίστοιχα. Δεν διαπιστώθηκε κάποια 
περίπτωση ΚΠΕ. Η θετική προγνωστική αξία της δοκιμασίας υπολογίστηκε στο 55% 
(ν=11/20, 95% CI: 31,5–76,9) για τα αδενώματα και στο 15% (ν=3/20, 95% CI: 3,2–37,9) 
για τα «προχωρημένα» αδενώματα, αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Παρά την ευχέρεια διενέργειας προσυμπτωματικού ελέγχου για ΚΠΕ 
με δοκιμασία ανοσοϊστοχημικής εξέτασης κοπράνων, η θετική προγνωστική αξία της 
εξέτασης για «προχωρημένα» αδενώματα παραμένει χαμηλή. Η ένταξη ασθενών στη 
μελέτη συνεχίζεται.

Z-POEM ΓΙΑ ΕΚΚOΛΠΩΜΑ ΖΕΝΚΕR. ΣΕΙΡA ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μαυρογένης Γ, Τσευγάς Ι, Ζαχαριάδης Δ
Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσο-
κομείο Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Σκοπός: Παρουσία εμπειρίας από την εφαρμογή Z-POEM.
Υλικό-Μέθοδος: H τεχνική Ζ-POEM εφαρμόστηκε σε 10 ασθενείς με διάμεση 
ηλικία τα 68 έτη (47-85) με συμπτωματικό εκκολπώμα Zenker.
Αποτελέσματα: Η επέμβαση ήταν εφικτή σε όλα τα περιστατικά. Η μέση διάρ-
κεια ήταν 37 λεπτά (30-45) υπό γενική αναισθησία με 1.1 μέρες νοσηλεία (1-2). 
Σε έναν ασθενή χρειάστηκε να γίνει επανατοποθέτηση κλιπ λόγω δυσκαταποσί-
ας. 9/10 ασθενείς αναφέρουν εξάλειψη των συμπτωμάτων και 1 ασθενής περι-
στασιακή δυσκαταποσία. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε νέα επέμβαση σε δι-
άμεσο follow up 11 μηνών (1-36). Συμπεράσματα: H Z-POEM είναι μια ασφαλής 
και αποτελεσματική επέμβαση για τη ριζική αντιμετώπιση της δυσκαταποσίας 
σε ασθενείς με Zenker.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Τρίκολα Α, Bar N, Velez C, Glickman B, Staller K, Kuo B
Gastroenterology Department, Massaschussets General Hospital

Σκοπός: Η μέτρηση της εμπέδησης κατά την 24ωρη φορητή ph μετρία (MII-pH) 
μπορεί να διακρίνει τους ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο 
(ΓΟΠΝ) και έχει προταθεί πρόσφατα ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη διάγνω-
ση της ΓΟΠΝ. Η αξία της εμπέδησης ηρεμίας από τη μανομετρία υψηλής ανάλυ-
σης (HRIM) στη διάγνωση των ασθενών με ΓΟΠΝ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί εάν η εμπέδηση κατά τη 
φάση ηρεμίας (baseline impedance) από την HRΙM (HRIM-BI) θα μπορούσε να 
ανιχνεύει ασθενείς με ΓΟΠΝ, περιορίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διαγνω-
στικό έλεγχο.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενείς που υπεβλήθησαν σε HRIM και MII-pH άνευ αναστο-
λέων αντλίας πρωτονίων, μελετήθηκαν αναδρομικά από τον Μάιο 2021 έως τον 
Μάιο 2022. Μετρήθηκε η HRIM-BI σε διαφορετικά επίπεδα άνωθεν του κατώ-
τερου οισοφαγικού σφικτήρα (ΚΟΣ) (στα 0, 3, 5, 10 και 15 εκ άνωθεν του ΚΟΣ) 
καθώς και η μέση νυκτερινή βασική εμπέδηση (MNBI) από την MII-pH. Η ΓΟΠΝ 
ορίσθηκε ως αυξημένος χρόνος έκθεσης σε οξύ (ΑΕΤ) >6% ενώ οι ασθενείς με 
οριακή ή απουσία ΓΟΠΝ αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου.
Αποτελέσματα: Συνολικά 127 ασθενείς (μέση ηλικία 53,4±15,48 έτη, 68 γυ-
ναίκες) συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, από τους οποίους 35 (27,6%) ασθενείς 
είχαν αυξημένο ΑΕΤ και εντάχθηκαν στην ομάδα ΓΟΠΝ, ενώ 92 ασθενείς ήταν 
στην ομάδα ελέγχου. Η μέση τιμή ΜΝΒΙ ήταν 2660±1360 Ohm και ο μέσος χρό-
νος έκθεσης στο οξύ 2.3%. Η MNBI είχε καλή συσχέτιση (r=0.572, p<0.001) και 
η HRIM-BI είχε ενδιάμεση ή και φτωχή συσχέτιση (r=0.339 στα 3 εκ άνωθεν του 
ΚΟΣ, r=0,45 στο επίπεδο του ΚΟΣ, p<0.001) για την ανάδειξη παλινδρόμησης. 
Η MNBI<1500 Ohm είχε ικανοποιητική διακριτική ικανότητα ανίχνευσης ΓΟΠΝ, 
με την περιοχή εκτίμησης κάτω από την καμπύλη (AUROC) 0,856 (95% CI 0,78-
0,932, p<0.0001). Η εμπέδηση ηρεμίας (HRIM-BI) είχε μέτρια διακριτική ικανότη-
τα στην εντόπιση της παλινδρόμησης (AUROC=0,67, 95% CI 0,562-0,777) στα 3 
εκ από τον ΚΟΣ.
Συμπερασματικά, αν και η HRIM-ΒΙ συσχετίζεται σημαντικά με την ανίχνευση 
ΓΟΠΝ, αυτή η συσχέτιση είναι ασθενής και δεν αποτελεί ισχυρό προγνωστικό 
δείκτη παρουσίας ΓΟΠΝ. Αντίθετα, η χαμηλή ΜΝΒΙ αποτελεί χρήσιμο προγνω-
στικό δείκτη για την ανίχνευση παλινδρόμησης.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕ-
ΡΟΥ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE & DEEP LEARNING). ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παντερής Β,1 Φερετζάκης Γ,2 Καραντάνος Π,1 Ζάχου Μ,1 Πανουτσάκου Μ,1 Ζαμάνης Ν,3 Ζου-
μπούλη Χ,4 Βγενοπούλου Σ,4 Πιερράκου Α,4 Καλλές Δ,5 Βερύκιος Β,5 Κορνάρου Ε,6 Γιαβασόπου-
λος Ε,3 Δαλαΐνας Η,7 Κουρούμαλης Η8

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, «Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέμινγκ», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα, 
2Tμήμα Ελέγχου Ποιότητας-Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμα-
νόγλειο-Αμ. Φλέμινγκ», Αθήνα, 3Νοσηλευτική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο-Αμ. 
Φλέμινγκ», Αθήνα, 4Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέ-
μινγκ», Αθήνα, 5Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ, 6Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγεί-
ας, ΠΑΔΑ, 7Διοίκηση, Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέμινγκ», Αθήνα, 8Τμήμα Ιατρικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη

Σκοπός: Η τεχνητή νοημοσύνη με τη χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων βαθιάς εκ-
μάθησης (Convolutional Neural Networks, CNN) υπόσχεται τη μείωση του κόστους και των 
επιπλοκών της πολυπεκτομής με τον ακριβή οπτικό χαρακτηρισμό της ιστολογίας των πολυ-
πόδων και την υποβοήθηση του έργου του ενδοσκόπου. Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της 
ακρίβειας (accuracy) διαφορετικών CNN με την προοπτική συλλογή εικόνων λευκού φωτός 
(white light endoscopy, WLE), υπό συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης, συμπεριλαμβα-
νομένων των οδοντωτών πολυπόδων που αποτελούν σημαντικό εναλλακτικό μονοπάτι της 
καρκινογενέσεως. 
Υλικό-Μέθοδος: Ελήφθησαν 1000 εικόνες από 191 πολύποδες κατά τη διάρκεια πλήρους 
κολονοσκόπησης 86 ασθενών με διαφορετικές ενδείξεις. Ως βάση αναφοράς της ιστολογίας 
τους χρησιμοποιήθηκε η παθολογοανατομική έκθεση. Οι εικόνες ελήφθησαν με HD ενδοσκό-
πια WLE και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των CNN. Η 
διάκριση των πολυπόδων πραγματοποιήθηκε μεταξύ αδενωμάτων vs υπερπλαστικών-οδο-
ντωτών (κατηγορία 1) και μεταξύ αδενωμάτων vs υπερπλαστικών vs οδοντωτών (κατηγορία 
2). Οι εικόνες που εκπαίδευσαν τα νευρωνικά δίκτυα είχαν ανάλυση 720x576 pixels.
Αποτελέσματα: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 64 έτη και το 55% ήταν άνδρες. Το 
διάμεσο μέγεθος των πολυπόδων ήταν 8 χιλ, το 55% αυτών ανευρέθησαν στο αριστερό κόλο 
και το 38% ήταν επίπεδοι. Η ιστολογία περιελάμβανε 57% αδενώματα, 22% υπερπλαστικούς 
και 17% οδοντωτούς πολύποδες. Μεταξύ των νευρωνικών δικτύων εκείνο που παρουσίασε 
την υψηλότερη ακρίβεια ήταν το DenseNet 121 με δεύτερο το Inception v3. Η ακρίβεια του 
πρώτου στις κατηγορίες 1 & 2 ήταν 84.7% & 73.6% με σφάλμα (loss) 0.6309 & 0.999 αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Η σημασία της μελέτης έγκειται στη χρήση νευρωνικών δικτύων που δεν 
αποτελούν, τα περισσότερα από αυτά, ιδιοκτησιακό καθεστώς συγκεκριμένης εταιρείας, με 
σκοπό την επιβοήθηση της οπτικής βιοψίας υπό συνθήκες κλινικής ρουτίνας, με τη χρήση μη 
ενισχυμένης απεικόνισης (IEE, image enhanced endoscopy) συμπεριλαμβανομένων των δύ-
σκολων στην ανίχνευση και καθορισμό οδοντωτών πολυπόδων. Η μέχρι τούδε επιτευχθείσα 
διαγνωστική ακρίβεια είναι συγκρίσιμη με αυτή υψηλά εξειδικευμένων ενδοσκόπων με χρή-
ση προηγμένης απεικόνισης NBI ενώ δεν υστερεί σε σχέση με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία 
άλλων δικτύων. Η ακρίβεια στην κατηγορία 2 είναι πολλά υποσχόμενη για το μέλλον καθόσον 
δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα και εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν στα επόμενα βή-
ματα αξιολόγησης.

EΑ01 EΑ02

EΑ03 EΑ04
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Κουβαράς Σ-Ν,1 Εκμετζόγλου Κ,2 Κουβαράς Ν-Σ,1 Σπηλιάδη Χ,3 Ροκκάς Θ2

1Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, Χαλκίδα, 2Α΄ Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυ-
νάν, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Μαρούσι

Σκοπός: Είναι ο υπολογισμός του επιπολασμού των προκαρκινικών βλαβών του στομάχου σε 
ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά, διά χειρός, τα ιστορικά 4.649 ασθενών που ενδο-
σκοπήθηκαν, την περίοδο 2008-2019.  Οι 2.482 αποτελούν τον πληθυσμό της μελέτης μας και 
είναι ασθενείς που ενδοσκοπήθηκαν μία ή περισσότερες φορές, και στους οποίους έγινε ιστο-
λογική εξέταση Υπολογίσθηκαν οι παράμετροι: Η.P σε ιστολογική εξέταση, Ι.Μ. (πλήρης ή ατε-
λής), δυσπλασία και αδενο-καρκίνωμα στομάχου. Τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν σε excel.
Αποτελέσματα: Από τους 2.482 ασθενείς, οι 624 (24,14%) είχαν ή πλήρη ή ατελή ή και τους 
2 τύπους. Το ποσοστό αυτό αυξάνει με την ηλικία. Οι 894 ασθενείς (36%) είχαν θετικό ΗΡ. Σε 
59 διεγνώσθη αδενο Ca στομάχου (2,3%). Στα 314 ασθενείς εντοπίσθηκε χαμηλόβαθμη δυ-
σπλασία (12.7%) και σε 25 υψηλόβαθμη δυσπλασία (1 %).  Στους 894 θετικούς ΗΡ οι 281 είχαν 
εντερική μεταπλασία (31,4%), ενώ στους 1.275 αρνητικούς HP, οι 314 (24,6%).
Συμπεράσματα: (1) Ο επιπολασμός του γαστρικού καρκίνου (2,3%) βρέθηκε σε υψηλά ποσο-
στά στον πληθυσμό μας. (2) Ο επιπολασμός της εντερικής μεταπλασίας ( πλήρους, ατελούς ή 
και των 2 τύπων) είναι 25,14%. (3) Ο επιπολασμός της Η.Ρ. λοίμωξης είναι 36%. (4) Το ποσοστό 
της εντερικής μεταπλασίας αυξάνει με την ηλικία. (5) Υπάρχει αυξημένη συχνότητα εντερι-
κής μεταπλασίας στους Η.Ρ. θετικούς ασθενείς, σε σχέση με τους Η.Ρ. αρνητικούς. (31,4% και 
24.6% αντίστοιχα).

Πίνακας 1. Αριθμός ασθενών με προκαρκινικές βλάβες, ανά δεκαετία ηλικίας.

Ηλικιακή 
Ομάδα

Σύνολο 
ασθενών

Εντερική Μεταπλασία 
(ατελής ή και πλήρης)

HP Καρκίνος Ήπια 
Δυσπλασία

Σοβαρή 
δυσπλασία

0-10 0 0 0 0 0 0
10-20 6 0 1 0 0 0
20-30 82 3 22 0 2 0
30-40 242 34 62 3 14 0
40-50 371 51 131 7 32 1
50-60 483 105 206 7 56 2
60-70 543 184 216 15 77 6
70-80 555 183 192 15 101 14
80-90 192 61 63 12 29 2
90-100 8 3 1 0 3 0
Σύνολο 2482 624 894 59 314 25
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (UD-EGC): ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑ-
ΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΟΡΤΗ
Παπαευθυμίου Α,1 Τριμπόνιας Γ,2 Yamamoto K,3 Sferrazza S,4 Deprez P-H,5 Ouang H,6 Kiosov O,7 
Kahaleh Μ,8 Patil G-K,9 Coumaros D,10 Μαυρογένης Γ11

1Department of Gastroenterology, Pancreaticobiliary Medicine Unit, University College London 
Hospitals, London, UK, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά, «Άγιος 
Παντελεήμων», Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, 3Department of Gastroenterology, Japan Community 
Healthcare Organization Osaka Hospital, Osaka-shi, Osaka, Japan, 4Department of Gastroen-
terology and Digestive Endoscopy, APSS Trento, Trento, Italy, 5Cliniques Universitaires St-Luc, 
Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 6Department of Endoscopy, Hangzhou 
Medical College, Hangzhou, Zhejiang, China, 7Department Multifunctional Surgery, University 
Clinic of Zaporizhzhie State Medical University, Zaporizhzhie, Ukraine, 8Department of Gastro-
enterology, Robert Wood Johnson Medical Center, New Brunswick, New Jersey, USA, 9Baldota 
Institute of Digestive Sciences, Global Hospitals, Mumbai, India, 10Department of Gastroenterol-
ogy, Clinique Sainte Barbe, Strasbourg, France, 11Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, 
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Στόχοι: Ο αδιαφοροποίητος πρώιμος καρκίνος του στομάχου (UD-EGC) αποτελεί υπό προ-
ϋποθέσεις ένδειξη ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (ESD) με βάση τις ισχύουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες. Με την τρέχουσα μελέτη εκτιμήθηκε η συχνότητα υποτροπής του 
UD-EGC μετά από ESD και αξιολογήθηκαν πιθανοί παράγοντες κινδύνου.
Μέθοδοι: Εννέα κέντρα από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναδρομι-
κή μελέτη κοόρτης. Δεδομένα που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία, ενδοσκοπικά και 
ιστολογικά ευρήματα κατά την εκτομή και την επιτήρηση σε περιπτώσεις UD-EGC που αντι-
μετωπίστηκαν με ESD. Ασθενείς με ατελή εκτομή ή προχωρημένη νόσο στη διάγνωση απο-
κλείστηκαν. Τεχνικές περιγραφικής στατιστικής χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση 
των μεταβλητών και τον υπολογισμό της συχνότητας υποτροπής, ενώ η μέθοδος x2 εφαρ-
μόστηκε για να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών και 
υποτροπής. Τιμές p<0.05 θεωρήθηκε ότι βρίσκονται στο πεδίο στατιστικής σημαντικότητας. 
Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις εντάχθηκαν σε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης. 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των περιπτώσεων, 51 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, με 
αναλογία γυναικών προς άνδρες 1.5:1 και μέση ηλικία τα 64 (±10) έτη. Η μέση διάμετρος των 
βλαβών υπολογίστηκε στα 38.9 (±18,8)mm και ο πιο συχνός ιστολογικός υπότυπος ήταν το 
UGC με κύτταρα «δίκην σφραγιστήρος», αντιστοιχώντας στο 64.7% των περιπτώσεων. Στο 
71.9% των βλαβών, υπήρχε ιστολογία ενδεικτική UD-EGC και αρνητική απεικόνιση για προ-
χωρημένη νόσο πριν από την ESD. Το μεσοδιάστημα παρακολούθησης μετά την εκτομή ήταν 
3-6 μήνες με μέση περίοδο παρακολούθησης περίπου 26 μήνες, μέχρι την ένταξη στη μελέτη. 
Τρεις ασθενείς (9.4%) εμφάνισαν τοπική υποτροπή εννέα (±7.9) μήνες μετά την ESD, χωρίς 
απομακρυσμένες μεταστάσεις. Η υποτροπή συσχετίστηκε ξεχωριστά με ιστορικό λοίμωξης 
από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori), ενώ από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά με κακή 
διαφοροποίηση, υποβλεννογόνια, περινευρική και (λεμφο-)αγγειακή διήθηση (p<0.05 ανά 
μεταβλητή). Ωστόσο, δεν υπήρχε συσχέτιση με το μέγεθος της βλάβης ή άλλα ενδοσκοπικά 
ευρήματα. Στην ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης πολλαπλών μεταβλητών, μόνο η περι-
νευρική διήθηση διατήρησε σημαντική συσχέτιση με το ενδεχόμενο υποτροπής (p=0.006).
Συμπεράσματα: Η ESD θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το αρχικό βήμα για τη διαχείριση του 
UD-EGC, παρέχοντας ολόκληρη τη βλάβη προς ιστολογική εξέταση. Επιπλέον, όταν η ιστο-
λογία επιβεβαιώνει την απουσία εν τω βάθει, αγγειακής και περινευρικής διήθησης, αυτή η 
μέθοδος θα μπορούσε να είναι θεραπευτική, παρέχοντας χαμηλά ποσοστά υποτροπής.

ΕΚΤΟΜΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΌΝΙΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙ-
ΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: ESD, STER, LECS, NOTES
Μαυρογένης Γ, Τσευγάς I, Μάρκογλου Κ, Ζαχαριάδης Δ
Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη εκτομής υποβλεννογόνιων όγκων πεπτικού με τεχνικές 
ενδοσκοπικής χειρουργικής στο Mediterraneo Hospital την περίοδο 2016–2022. 
Υλικό-Μέθοδος: Έγινε εκτομή 26 όγκων, οισοφάγου (4), στομάχου (18), δωδεκα-
δακτύλου (1), παχέος εντέρου (3), σε 23 ασθενείς με τις τεχνικές ESD (22), STER (2), 
LECS (1), NOTES (1). Η μέση ηλικία ήταν 55 ετών (36-81). Ένδειξη για την αφαίρεση 
αποτέλεσε η προοδευτική αύξηση του όγκου, απόφραξη του αυλού, ή η επιθυμία του 
ασθενούς για εκτομή για να αποφύγει το μακροχρόνιο follow up. Στον προεγχειρητι-
κό έλεγχο έγινε αξονική τομογραφία ή και ενδοσκοπικός υπέρηχος για βλάβες >1 εκ.
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια της επέμβασης ήταν 1.2 ώρες (0.5-4), και ο μέσος 
χρόνος νοσηλείας (1-3). Δεν παρουσιάστηκαν άμεσες ή όψιμες επιπλοκές, πέραν από 
ήπιο πόνο στο επιγάστριο σε 2 περιστατικά όπου έγινε LECS και NOTES. Το μέσο μέγε-
θος των όγκων ήταν 2.3 εκ (0.6-7). Η ιστολογική ανάλυση έδειξε: GIST (2), λειομύωμα 
(1), schwannoma, (1), abrikossof (4), NET (7), Fibroid inflammatory polyp (1). 
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων πεπτικού είναι εφικτή και ασφαλής 
και αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή έναντι της ετήσιας παρακολούθησης ή της χει-
ρουργικής αφαίρεσης. Η επιλογή της καταλληλότερης ενδοσκοπικής μεθόδου εξαρ-
τάται από την τοποθεσία της βλάβης και την εμπειρία του ενδοσκόπου.

 

.

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Λαζαρίδης Ν, 1,2Δόκας Σ,1 Χατζηνάκος Γ,1 Μπουμπόναρης Α,3 Παπαποστόλου Κ,4 Καλ-
τσίκης Θ,5 Έξαρχος Ξ1

1Ενδοσκοπικό Τμήμα, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη, 2Royal Free Unit for Endo-
scopy, The Royal Free Hospital and University College London (UCL) Institute for Liver 
and Digestive Health, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 424 Γενικό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 4Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», Θεσσαλονίκη, 5Χειρουργικό Τμήμα, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Στην εντεροσκόπηση η προώθηση του ενδοσκοπίου πραγματοποιείται με 
τη χρήση μπαλονιών (balloon-assisted enteroscopy) ή μιας με σπειροειδούς συσκευής 
(spiral enteroscopy). Τα τελευταία έτη η σπειροειδής εντεροσκόπηση (ΣΕ) αναπτύσσε-
ται διαρκώς με το νέο ενδοσκόπιο της Olympus (PowerSpiral, Olympus, Ιαπωνία) που 
επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της σπείρας μέσω ενός διπλού πεντάλ ποδιού (novel 
motorized spiral enteroscopy).
Ασθενείς-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των πρώτων ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε ΣΕ στην κλινική «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. Καταγράφη-
καν δημογραφικά και ενδοσκοπικά δεδομένα, η διάρκεια, οι επιπλοκές της εξέτασης 
και η παρακολούθηση των ασθενών μετά τη ΣΕ.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν 7 εντεροσκοπήσεις σε 7 ασθενείς (μο ηλικίας 72,3 
έτη). Σε όλους τους ασθενείς (3 άνδρες–4 γυναίκες) είχε προηγηθεί μελέτη με ενδοσκοπι-
κή κάψουλα λεπτού εντέρου και οι 4 είχαν διερευνηθεί και με μαγνητική εντερογραφία. 
Και οι 7 ασθενείς είχαν διαγνωστεί με αγγειοεκτασίες λεπτού εντέρου και είχαν τακτική 
ανάγκη από ενδοφλέβια σιδηροθεραπεία, μεταγγίσεις αίματος και νοσηλεία. Έξι εντερο-
σκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν από το στόμα (anterograde) υπό γενική αναισθησία και 
1 από τον πρωκτό (retrograde) υπό προποφόλη σε μία ασθενή με κιρσούς οισοφάγου. 
Σε 1 ασθενή χρειάστηκε διαστολή οισοφάγου με μπαλόνι, πριν την πραγματοποίηση της 
εντεροσκόπησης (1/6, 16,7%). Η μέση διάρκεια της εξέτασης ήταν τα 80 λεπτά (52-125 
λεπτά) και το μέσο μήκος προώθησης του εντεροσκοπίου τα 4,1 μέτρα. Οι αγγειοεκτασίες 
αντιμετωπίστηκαν με argon plasma coagulation (APC) και με την τοποθέτηση αιμοστα-
τικών clips. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (αιμορραγία, διάτρηση) 
κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Σε 1 ασθενή παρατηρήθηκε πτώση του αιματοκρίτη 
μέσα στο πρώτο 24ωρο από την επέμβαση και αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τη χο-
ρήγηση 1 μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών. Όλοι οι ασθενείς παρέμειναν για 24ωρη 
παρακολούθηση μετά την εξέταση. Δεν παρατηρήθηκαν ούτε καθυστερημένες σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε μέσο όρο παρακολούθησης τους 8,3 μήνες (2-16) μετά την 
εντεροσκόπηση, 3 ασθενείς παρουσίασαν ανάγκη για επιπρόσθετη χορήγηση σιδήρου. 
Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε νοσηλεία ή χορήγηση αίματος. 
Συμπεράσματα: Η ΣΕ φαίνεται να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική εξέταση που 
επιτρέπει την προσεκτική εξέταση του λεπτού εντέρου, τον εντοπισμό παθολογικών ευ-
ρημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Απαι-
τούνται επιπλέον προοπτικές μελέτες και από τον ελλαδικό χώρο για την επιβεβαίωση 
αυτών των δεδομένων. 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δαβάκης Σ,1 Λιακάκος Θ,1 Σακελλαρίου Σ,2 Ζιώγας Δ,3 Σαρλάνη Ε,2 Χαραλαμπόπουλος Α1

1Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Αθήνα, 2Α' Εργαστήριο Πα-
θολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, 3Α' Παθολογική Κλινική, «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Σκοπός: Η οισοφαγεκτομή παραμένει κυρίαρχη θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του οισοφάγου και της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής. Δεν παύει 
να σχετίζεται όμως με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας και θνητότητας. Με την εισα-
γωγή και υιοθέτηση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η ελάχιστα επεμβατική 
οισοφαγεκτομή φαίνεται πως σημαντικά μειώνει τις αναπνευστικές επιπλοκές, προ-
σφέρει μειωμένο χρόνο νοσηλείας και εξαιρετικά κλινικά και ογκολογικά αποτελέσμα-
τα σε σχέση με την κλασική ανοικτή οισοφαγεκτομή. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κλινικής μας στους ασθενείς που υπεβλήθησαν 
σε ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή για καρκίνο.
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη που παρουσιάζει δεδομένα που 
συνελέγησαν προοπτικά και αφορούν σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου και 
καρδιο-οισοφαγικής συμβολής Siewert I-II. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε υβριδική (λα-
παροσκοπική/ανοικτή θωρακοτομή) ή ολικά ελάχιστα επεμβατική (λαπαροσκοπική/
θωρακοσκοπική) οισοφαγεκτομή 2-σταδίων. H μελέτη αξιολογεί ενηλίκους ασθενείς, με 
κακοήθεια, που χειρουργήθηκαν τακτικά. Όλες οι οισοφαγεκτομές για καλοήθεια ή σε 
επείγουσα βάση αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Πρώτος στόχος της μελέτης είναι η 
αξιολόγηση της θνητότητας στις 30- και 90-ημέρες, τα ποσοστά αναστομωτικής διαφυγής 
και στένωσης, οι πνευμονικές επιπλοκές αλλά και ο χρόνος νοσηλείας. Δεύτερος στόχος 
είναι η αξιολόγηση της συνολικής επιβίωσης αλλά και της επιβίωσης ελεύθερης νόσου.
Αποτελέσματα: Κατά το διάστημα οκτώ ετών, 350 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ελάχιστα 
επεμβατική οισοφαγεκτομή 2-σταδίων για καρκίνο. Αρχικά, από το 2013 οι ασθενείς 
υποβάλλονταν σε υβριδική-οισοφαγεκτομή. Από το 2016 και έπειτα οι ασθενείς υπο-
βάλλονται σε ολικά-ελάχιστα επεμβατική-οισοφαγεκτομή 2-σταδίων. Το 65% των ασθε-
νών ήταν άνδρες, με μέση ηλικία τα 72 έτη. Αναστομωτική διαφυγή παρατηρήθηκε στο 
5.1% των ασθενών, ενώ 10% εμφάνισε αναστομωτική στένωση μετεγχειρητικά. 20% 
των ασθενών ενεπλάκη από αναπνευστικές επιπλοκές. Η θνητότητα στις 30 ημέρες ήταν 
0.28% ενώ στις 90 ημέρες 0.85%. Μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν οι 9 ημέρες. Η συνολική 
επιβίωση έφτασε τους 53 μήνες ενώ η επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν 48 μήνες.
Συμπεράσματα: Η εξέλιξη και καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής οισοφαγεκτο-
μής μπορεί σημαντικά να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου και της 
καρδιο-οισοφαγικής συμβολής. Η υβριδική και η ολικά ελάχιστα επεμβατική οισοφα-
γεκτομή 2-σταδίων είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές επεμβάσεις σε εξειδικευμένα 
χειρουργικά κέντρα. Μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση των κλινι-
κών και ογκολογικών αποτελεσμάτων σχετικά με την ανοικτή οισοφαγεκτομή.
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ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜ-
ΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Βιάζης Ν, Κουστένης Κ, Βερετάνος Χ, Μουντάκη Α, Αλμπάνη Φ, Τσάτσα Α, Τρίκολα Α, 
Μπέκα Ε, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Νούσιας Γ, Μυλωνάς Ι, Κοζομπόλη Δ, Παπαρίζου 
Ν, Καραούζας Λ, Αρχαύλης Ε, Χρηστίδου Α, Μελά Μ, Παπαστεργίου Β, Βαρυτιμιάδης Κ, 
Κατωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Βιέννα Ε, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική 
Αθηνών», Αθήνα

Σκοπός: H ενδοσκόπηση με κάψουλα του λεπτού εντέρου (ΚΛΕ) είναι εξέταση εκλο-
γής για ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας. Σκοπός της 
μελέτης ήταν να καθοριστεί η διαγνωστική απόδοση της ΚΛΕ σε ασθενείς που υπο-
βάλλονται στην εξέταση ενώ λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή με αντιπηκτικά ή 
αντι-αιμοπεταλιακά φάρμακα. 
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους 
τους ασθενείς που υπoβλήθηκαν σε ΚΛΕ στο τμήμα μας από 1/3/2003 έως 30/6/2022. 
Από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν στην εξέταση για διερεύνηση αιμορραγίας πε-
πτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, αναζητήθηκαν αυτοί που ελάμβαναν αντιθρομβω-
τική αγωγή και καταγράφηκε η διαγνωστική απόδοση της κάψουλας. Ως διαγνωστική 
απόδοση ορίστηκε η ανίχνευση θετικών ευρημάτων που θα μπορούσαν να εξηγή-
σουν την αιτία της αιμορραγίας του ασθενούς, δηλαδή την ένδειξη για την οποία υπο-
βλήθηκαν σε ΚΛΕ. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της καταγραφής συνολικά υποβλήθηκαν σε ΚΛΕ 
8.401 ασθενείς (άνδρες/γυναίκες: 4360/4041, μέσης ηλικίας ± SD: 52.6±27.3 έτη). Από 
τους ασθενείς αυτούς, οι 4.512 υποβλήθηκαν στην εξέταση για αιμορραγία πεπτικού 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας και η διαγνωστική απόδοση της ΚΛΕ ήταν 53.7%, με πιο 
συχνό εύρημα τις αγγειοδυσπλασίες (n=1509, 33.4%). Από τους 4.512 ασθενείς της με-
λέτης, οι 1.316 (29.1%) ελάμβαναν αγωγή με αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμα-
κα και σε αυτή την υπο-ομάδα ασθενών η διαγνωστική ακρίβεια της ΚΛΕ ήταν 71.1% 
και πάλι με πιο συχνό εύρημα τις αγγειοδυσπλασίες (n=783, 59.4%).
Συμπέρασμα: Η εντεροσκόπηση με κάψουλα του λεπτού εντέρου είναι κλινικά χρή-
σιμη για ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, ειδικά για εκεί-
νους που λαμβάνουν θεραπεία με αντιθρομβωτικά φάρμακα. 

ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Στασινός Ι,1 Πουτακίδης Χ,1 Ζάντζα Π -Σ,1 Μπραïμάκης Ι,1 Σιδηρόπουλος Ο,1 Τουμπέλης 
Κ,1 Θεοφανοπούλου Α,1 Ανδρόνε Ι,2 Καλαντζής Χ,1 Τσιμπούρης Π,1 Φλώρος Δ,3 Απο-
στολόπουλος Π1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, 
Αθήνα, 3Α' Χειρουργική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Σκοπός: Παρουσίαση διαδοχικών περιπτώσεων ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού (DBE). 
Υλικό-Μέθοδοι: Προοπτική καταγραφή DBE επεμβάσεων σε τριτοβάθμιο νοσοκο-
μείο της Αθήνας. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά του πληθυσμού, ευρήματα, και θε-
ραπευτική παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε, ποσοστό επιτυχίας και επιπλοκών και 
διάρκεια νοσηλείας. 
Αποτελέσματα: Τριάντα μία επεμβάσεις DBE πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 
9 μηνών (Νοέμβριος 2021-Ιούλιος 2022) σε 26 ασθενείς (διάμεση ηλικία 60.1 έτη, 
71% άνδρες). Η προσέγγιση έγινε μέσω της στοματικής οδού σε 19 περιπτώσεις και 
μέσω της ορθικής οδού σε 12. Τρεις επεμβάσεις διενεργήθηκαν με λαπαροσκοπική 
υποβοήθηση. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος λεπτού 
εντέρου, VCE (21), MRE (5), CTE (5). Οι ενδείξεις ήταν: μακροσκοπική αιμορραγία πε-
πτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (11), μικροσκοπική αιμορραγία πεπτικού αδιευκρί-
νιστης αιτιολογίας (5), σύνδρομο Peutz-Jeghers (6), υποψία υποβλεννογόνιου όγκου 
(3), υποψία ν. Crohn (3), εγκλωβισμένη βιντεοκάψουλα λεπτού εντέρου (VCE) (2), εν-
δοσκοπική σήμανση νευροενδοκρινούς όγκου (ΝΕΤ) ειλεού (1). Διάγνωση ετέθη σε 
20/31(62.5%) περιστατικά: αγγειοδυσπλασία (6), dieulafoy (3), πολύποδας PJS (6), ΝΕΤ 
(3), Crohn’s (1), μετακτινική εντερίτιδα (1). Θεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιή-
θηκε σε 16/31 (52%) περιστατικά: αιμόσταση (8), πολυποδεκτομή (5), εκτομή λεπτού 
εντέρου (3). Ενδοσκοπική πολυποδεκτομή διενεργήθηκε σε 5 περιπτώσεις και σε 2 
λαπαροσκοπική εκτομή τμήματος λεπτού εντέρου μήκους 4 εκ και 33 εκ. αντίστοιχα. 
Ενδοσκοπικά αφαιρέθηκαν 7 πολύποδες, ο μεγαλύτερος διαμέτρου 5 εκ. Ο μέσος χρό-
νος επέμβασης ήταν 176 λεπτά. Ο χρόνος (εύρος) νοσηλείας ήταν 1-10 ημέρες. Δεν 
υπήρξαν επιπλοκές. Δεν καταγράφηκε επανεισαγωγή εντός 10 ημερών σχετιζόμενη 
με την επέμβαση και το ποσοστό θνητότητας σε διάστημα 3 μηνών από την επέμβαση 
ήταν μηδέν.
Συμπεράσματα: Η DBE είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμετώπι-
ση παθήσεων του λεπτού εντέρου επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά διαγνωστικής και 
θεραπευτικής απόδοσης.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ 
(PURASTAT®) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Κυριάκος Ν, Γιακουμής Μ, Παπαδομιχελάκης Μ, Γαλανόπουλος Μ, Λιάτσος Χ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπι-
ση της αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας (ΑΑΠΜΚΑ). Μία 
από αυτές είναι η χρήση απορροφήσιμων αιμοστατικών παραγόντων, όπως είναι το 
αιμοστατικό gel (Purastat®). Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της εμπειρίας του 
τμήματός μας στη χρήση αυτής της μεθόδου.
Υλικό-Μέθοδος: Το διάστημα Ιανουάριος 2021-Αύγουστος 2022 έγινε χρήση του αι-
μοστατικού gel σε 11 περιπτώσεις ΑΑΠΜΚΑ (8 άνδρες και 3 γυναίκες). Ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν τα 71 έτη. Οι αιτίες της αιμορραγίας ήταν καλόηθες πεπτικό έλκος : 6, κα-
κοήθεια στομάχου: 5 (3 αδενοκαρκινώματα, 1 GIST, 1 λέμφωμα). Μόνο σε 3 περιπτώ-
σεις χρησιμοποιήθηκε ως πρωτοθεραπεία (λόγω μεγάλης έκτασης της βλάβης ή μη 
δυνατότητας χρήσης των άλλων αιμοστατικών μεθόδων λόγω της θέσης της βλάβης), 
ενώ στις υπόλοιπες 8 τοποθετήθηκε μετά από υποτροπή της αιμορραγίας.
Αποτελέσματα: Ως επιτυχία της μεθόδου ορίστηκε η μη υποτροπή της αιμορραγίας 
τις επόμενες 2 εβδομάδες μετά τη χρήση της και παρατηρήθηκε στο 77% των περι-
στατικών (8/11). Δεν υπήρξαν επιπλοκές από της χρήση της και κανένας ασθενής δεν 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ενώ ένας υπεβλήθη σε αγγειογραφία και εμβολισμό.
Συμπεράσματα: Το αιμοστατικό gel αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική εναλ-
λακτική μέθοδος αντιμετώπισης των ΑΑΠΜΚΑ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί απο-
τυχίας ή μη δυνατότητας χρήσης των κλασικών αιμοστατικών μεθόδων.

ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Φουσέκης Φ, Μπαλταγιάννης Γ, Ζίκα Γ, Εξαρχάκος Γ, Χριστοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα

Υπόβαθρο: Αρκετές μελέτες έχουν περιγράψει τη παρουσία του ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού (HP) στους ρινικούς πολύποδες. Αν και η παρουσία γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης (ΓΟΠ) έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη χρόνιας παραρρινοκολπί-
τιδας και ανάπτυξη ρινικών πολυπόδων, ο ρόλος του ΗΡ παραμένει αδιευκρίνιστος. 
Στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή του επιπολασμού του ΗΡ στους ρινικούς πολύ-
ποδες και η συσχέτισή του με τη ΓΟΠ. 
Μέθοδοι: Προοπτικά, μελετήθηκαν 36 ασθενείς με ρινικούς πολύποδες οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική ενδοσκοπική αφαίρεση των πολυπόδων. Πριν την 
επέμβαση, όλοι οι ασθενείς ελέγχθηκαν για παρουσία γαστρικής λοίμωξης από ΗΡ 
μέσω 13C-urea τεστ αναπνοής, ενώ δείγματα ιστού συλλέχθηκαν από τους ρινικούς 
πολύποδες για ανίχνευση του ΗΡ, μέσω χρήσης rapid urease test (CLO test) και ιστο-
λογικής εξέτασης με χρώση Giemsa. Επίσης, όλοι οι ασθενείς ρωτήθηκαν για συ-
μπτώματα ΓΟΠ. 
Αποτελέσματα: HP ανιχνεύτηκε στους 9 από τους 36 ασθενείς (25%) μέσω ιστολο-
γικής εξέτασης με χρώση Giemsa, ενώ η ανίχνευση ήταν υψηλότερη (30.5%, 11/36) 
χρησιμοποιώντας CLO test. Επιπλέον, 28 από τους 36 ασθενείς (77.7%) είχαν γαστρική 
λοίμωξη από ΗΡ. Όλοι οι ασθενείς με αποικισμό των ρινικών πολυπόδων από το ΗΡ 
είχαν γαστρική λοίμωξη από το ΗΡ, ενώ επιπλέον όλοι ανέφεραν συμπτώματα ΓΟΠ. 
Συμπεράσματα: HP ανιχνεύθηκε περίπου στο ένα τρίτο των ασθενών με ρινικούς 
πολύποδες, ενώ όλοι οι ασθενείς με παρουσία ΗΡ στους πολύποδες είχαν γαστρική 
λοίμωξη από το ΗΡ, υποδηλώνοντας την παρουσία γαστρορρινικής διαδρομής του HP. 

ΠΑ05 ΠΑ06

ΠΑ07 ΠΑ08



42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):18 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):18

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):18 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):18

18

Η ΣΧEΣΗ ΜΕΤΑΞY ΕΠΗΡΕΑΣΜEΝΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚHΣ ΚAΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟ-
ΟΙΣΟΦΑΓΙΚHΣ ΠΑΛΙΝΔΡOΜΗΣΗΣ
Τρίκολα Α, Bar N, Velez C, Staller K, Kuo B
Gastroenterology Department, Massachusetts General Hospital, USA

Σκοπός: Η λειτουργική κάθαρση του οισοφάγου ορίζεται ως η δυνατότητα κένωσης 
του οισοφάγου κατά την κατάποση. Εκτιμάται από την επιτυχημένη είσοδο (bolus 
entrance) και έξοδο του βλωμού (bolus exit) από ένα επίπεδο του οισοφάγου, όπως 
μετράται από την πτώση και επαναφορά της μετρούμενης εμπέδησης κατά τη μα-
νομετρία και εμπεδησιομετρία υψηλής ανάλυσης (HRIM). Η κλινική αξιολόγηση της 
εμπέδησης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ούτε έχουν καθοριστεί οι φυσιολογικές 
παράμετροι. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ 
ελαττωμένης οισοφαγικής κάθαρσης και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ).
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μανομε-
τρία υψηλής ανάλυσης και phμετρία άνευ αναστολέων αντλίας πρωτονίων από τον 
Μάιο 2021 έως τον Μάιο 2022. Η ΓΟΠΝ ορίσθηκε ως ο αυξημένος χρόνος έκθεσης 
οισοφάγου στο οξύ (acid exposure time- AET) >6%, ενώ ασθενείς με έκθεση <6% ορί-
στηκαν στην ομάδα ελέγχου. Ασθενείς με >30% ανεπιτυχείς καταπόσεις, ορίσθηκαν 
ως έχοντες ανεπαρκή οισοφαγική κάθαρση.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 127 ασθενείς (μέση ηλικία 53,4±15,48 έτη, 68 γυναίκες) 
συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, με το 27,6% να εντάσσεται στην ομάδα ΓΟΠΝ και το 
72,4% στην ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς με ελαττωμένη οισοφαγική κάθαρση είχαν 
αυξημένο χρόνο έκθεσης στο οξύ (p<0.001), αυξημένα επεισόδια όξινης παλινδρόμη-
σης (p=0.05), χαμηλή μέση νυκτερινή βασική εμπέδηση (MNBI) (p<0.001), αυξημένα 
επεισόδια παρατεταμένης παλινδρόμησης (p=0.003) και αυξημένο χρόνο παρατε-
ταμένης παλινδρόμησης (p<0.001). Η ελαττωμένη οισοφαγική κάθαρση σχετίσθηκε 
με τον αυξημένο χρόνο έκθεσης στο οξύ (p=0.007), την MNBI (p<0.001), τον αριθμό 
(p=0.003) και τη διάρκεια πάνω από 5 λεπτά (p<0.001) των παλινδρομικών επεισοδί-
ων. Από τη λογιστική παλινδρόμηση, η ελαττωμένη οισοφαγική κάθαρση είχε 5πλάσιο 
κίνδυνο εμφάνισης ΓΟΠ OR=5.26 (95% CI 2.14-12.9, p<0.001).
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η ελαττωμένη οισοφαγική κάθαρση με ποσοστά 
μεγαλύτερα του 30% των καταπόσεων, σχετίζεται με την παρουσία ΓΟΠ και ειδικότε-
ρα με τον αριθμό και τη διάρκεια επεισοδίων παρατεταμένης παλινδρόμησης. Είναι 
σημαντική η καθιέρωση των φυσιολογικών παραμέτρων για την επαρκή λειτουργική 
κάθαρση του οισοφάγου.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Παλατιανού Μ,1 Τριμπόνιας Γ,1 Θεοδωρόπουλου Α,2 Μπιτούλη Α,2 Μπέλλου Γ,1 Λεο-
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Τζουβαλά Μ1
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Σκοπός: Η μη διάγνωση επίπεδων οδοντωτών βλαβών (sessile serrated lesions, SSLs) 
κατά κύριο λόγο στο δεξιό κόλον, μπορεί να αποτελέσει μία πρόδρομο κατάσταση για 
την εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η χρήση 
διαλύματος οξικού οξέος (acetic acid, AA) για τη βελτίωση του εντοπισμού SSLs στο 
δεξί κόλον σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.
Υλικό-Μέθοδοι: Σε 2 τεταρτοβάβμια ελληνικά νοσοκομεία διεξήχθη “back-to-back” 
παρατήρηση του δεξιού κόλου σε 412 διαδοχικούς ασθενείς. Αρχικά επισκοπήθηκε ο 
βλεννογόνος με χρήση λευκού φωτός υψηλής ευκρίνειας. Στην ομάδα ΑΑ, μια μικρή 
συγκέντρωση διαλύματος ξυδιού (ΑΑ: 0.005%) χορηγούμενη με τη βοήθεια αντλίας 
νερού στο δεξί παχύ έντερο συγκρίθηκε με διάλυμα φυσιολογικού ορού (normal 
saline, NS) στη διαγνωστική ανίχνευση SSLs κατά τον δεύτερο έλεγχο. Ως δευτερογε-
νή αποτελέσματα μετρήθηκαν η διάγνωση διαφόρων ειδών και εντόπισης πολύποδων 
στο λοιπό παχύ έντερο. 
Αποτελέσματα: Οι ποιοτικές συγκρίσεις έδειξαν σημαντικές στατιστικά διαφορές στα 
ποσοστά ανίχνευσης όλων των πολύποδων εκτός των αδενωμάτων, με εξαιρετική βελ-
τίωση στην ανίχνευση προχωρημένων (>20 mm), SSLs, και υπερπλαστικών πολύπο-
δων κατά τον δεύτερο έλεγχο στο δεξί κόλον με τη χρήση διαλύματος ΑΑ. Σημαντική 
βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ομάδα ΑΑ, όσον αφορά στον μέσο αριθμό πολύπο-
δων/ασθενούς που ανιχνεύθηκε, όχι μόνο στα SSLs (ομάδα ΑΑ: 0.14 έναντι ομάδα NS: 
0.01, Ρ<0.001) αλλά σε όλους τους ιστολογικούς τύπους και τις κατηγορίες μεγέθους 
πολυπόδων στο δεξιό κόλον. Οι μικροί (≤9 mm) πολύποδες ανιχνεύθηκαν σε υψηλό-
τερα ποσοστά στο σιγμοειδές κόλον γεγονός που επιτρέπει πιθανόν υποβοηθητική 
χρήση της μεθόδου και στα υπόλοιπα τμήματα του παχέος εντέρου.
Συμπεράσματα: Η ΑΑ-υποβοηθούμενη κολονοσκόπηση είναι μια ασφαλής, γρήγορη 
και αποτελεσματική μέθοδος που συμβάλλει σε σημαντική αύξηση της ανίχνευσης 
SSLs στο δεξιό κόλον.
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 
(LA-DBE): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στασινός Ι,1 Φλώρος Δ,2 Πουτακίδης Χ,1 Ανδρόνε Ι,3 Ζάντζα Π-Σ,1 Σιδηρόπουλος Ο,1 
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να, 3Αναισθησιολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Σκοπός: Παρουσίαση περιπτώσεων ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με λαπαροσκο-
πικά υποβοηθούμενη εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού. 
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική καταγραφή LA-DBE επεμβάσεων σε τριτοβάθμιο νοσο-
κομείο της Αθήνας. 
Αποτελέσματα: Τρεις επεμβάσεις LA-DBE πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 6 μηνών.
Περίπτωση 1. Γυναίκα 62 ετών με εγκλωβισμένη βιντεοκάψουλα λεπτού εντέρου (VCE) 
στον ειλεό. Κατιούσα DBE ήταν ανεπιτυχής λόγω συμφύσεων. Πραγματοποιήθηκε LA-
DBE μέσω της ορθικής οδού που ανέδειξε στένωση στη μεσότητα του ειλεού. Ενδο-
σκοπική διαστολή δεν ήταν εφικτή. Έγινε εκτομή τμήματος λεπτού εντέρου μήκους 11 
εκ. και τελικο-τελική αναστόμωση. Η ιστολογική εξέταση ήταν συμβατή με μετακτινι-
κή εντερίτιδα. Χρόνος επέμβασης 146 λεπτά. Η ασθενής απέβαλε την κάψουλα μετά 
από 48 ώρες. Χρόνος νοσηλείας 6 ημέρες.
Περίπτωση 2. Άνδρας 28 ετών με ιστορικό συνδρομου Peutz-Jeghers και πολλαπλών 
λαπαροτομών. Επιτήρηση με μαγνητική εντερογραφία (MRE) ανέδειξε μάζα 9 εκ 
στον τελικό ειλεό με εικόνα εγκολεασμού και πολλαπλούς πολύποδες στη νήστιδα. 
Πραγματοποιήθηκε LA-DBE μέσω της ορθικής οδού. Ο τελικός ειλεός ήταν ελεύθερος 
πολυπόδων. Έγινε λύση του εγκολεασμού και προώθηση του ενδοσκοπίου μέχρι τη 
νήστιδα. Διενεργήθηκε εκτομή τμήματος λεπτού εντέρου μήκους 33 εκ. που περιείχε 
7 πολύποδες, ο μεγαλύτερος διαμέτρου 5 εκ. Χρόνος επέμβασης 210 λεπτά.
Περίπτωση 3. Γυναίκα 58 ετών με υποψία υποβλεννογόνιου μορφώματος ειλεού σε 
απεικονιστικό έλεγχο. Ανιούσα DBE ήταν ανεπιτυχής λόγω συμφύσεων. Με τη βοήθεια 
λαπαροσκοπικής συμφυσιόλυσης πραγματοποιήθηκε LA-DBE διά της ορθικής οδού 
που ανέδειξε πολλαπλά υποβλεννογόνια μορφώματα στη μεσότητα του ειλεού. Έγινε 
διατοιχωματική βιοψία με εκτομή τμήματος εντέρου 4 εκ. Η ιστολογική εξέταση ήταν 
συμβατή με νευροενδοκρινή όγκο Grade 1. Χρόνος επέμβασης 155 λεπτά. 
H διάρκεια νοσηλείας των 3 ασθενών ήταν 5-7 ημέρες. Δεν υπήρξαν επιπλοκές
Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπικά LA-DBE είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για 
την αντιμετώπιση παθήσεων του λεπτού εντέρου σε επιλεγμένους ασθενείς που προ-
σφέρει διάγνωση και θεραπεία σε έναν χρόνο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑ-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ - SPLIT DOSE
Αξιάρης Γ, Ιωάννου Α, Παπαθανασίου Ε, Τζάκρη Μ, Κουμεντάκης Χ, Λεωνιδάκης Γ, 
Ζαμπέλη Ε, Μπαξεβάνης Π, Μιχόπουλος Σ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Η καθαριότητα του παχέος εντέρου (ΠΕ) αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στη 
δια γνωστική ακρίβεια της ενδοσκόπησης και δη στην ανεύρεση πολυπόδων.
Σκοπός: Αξιολόγηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα προ-
ετοιμασίας του ΠΕ στο σχήμα διαιρεμένων δόσεων.
Υλικό-Μέθοδος: Διαδοχικοί ασθενείς που ολοκλήρωσαν την προετοιμασία με καθαρ-
τικό τριθειικών αλάτων (άνυδρο θειικό νάτριο, επταϋδρικό θειικό μαγνήσιο και θειικό 
κάλιο-EZICLEN®) μετά από έγγραφες οδηγίες της κλινικής μας. Συμπληρώθηκε ερωτη-
ματολόγιο πριν την εξέταση ως προς τη λήψη του καθαρτικού ενώ ακολούθως έγινε 
βαθμολόγηση της καθαριότητας του ΠΕ μετά και τη χρήση αντλίας πλύσης από τον 
ενδοσκόπο. Η βαθμολόγηση καθαριότητας έγινε με το σύστημα της Βοστόνης (BBPS, 
Βέλτιστη: 9, Υπο-βέλτιστη: 6-8).
Αποτελέσματα: 448 ασθενείς, 12 δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου. Αναλύθηκαν 
436 ασθενείς (59% γυναίκες) με BBPS≥6. Μέση ηλικία: 61.9±11.8 έτη, διάμεσο δείκτη 
μάζας σώματος - BMI: 26.1 kg/m2 (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 23.8–29.4). Ενδείξεις: 
Προληπτικός έλεγχος: 35.55%, επανέλεγχος: 23.39%, άλλο: 41.06%. Προηγηθέν χει-
ρουργείο κοιλίας: 39.5%. Η διάμεση τιμή του καθαρτικού/υγρών που καταναλώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν 3 L (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 2.0–3.5), 
ενώ ο διάμεσος χρόνος μεταξύ ολοκλήρωσης της 2ης δόσης του καθαρτικού από την 
έναρξη της ενδοσκόπησης ήταν 5 h:15 min (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 4:30–6:00). 
Η προταθείσα δίαιτα χωρίς φυτικές ίνες και με διαυγή υγρά ακολουθήθηκε από το 
97% των ασθενών ενώ παρενέργειες που δεν οδήγησαν στη μη λήψη του καθαρτικού 
ανέφερε το 14.2%. Όλες οι εξετάσεις έγιναν από ειδικευομένους της κλινικής υπό την 
επίβλεψη ή/και την παρέμβαση ειδικού εάν υπήρχε ανάγκη. Καθετηριασμός τυφλού 
100%. BBPS=9 (64.22% ασθενών). Η κατά τμήματα βαθμολόγηση με BBPS (max=3) 
ήταν (Κατιόν: 89.0%, Εγκάρσιο: 79.6%, Ανιόν: 66.5%) - (p<0.01). Η πολυπαραγοντική 
ανάλυση έδειξε ότι το BMI (Σχετικός λόγος=1.05, 95% Δ.Ε: 1–1.1) και ο χρόνος μεταξύ 
ολοκλήρωσης λήψης του καθαρτικού και της έναρξης της ενδοσκόπησης (Σχετικός 
λόγος=1.25, 95% Δ.Ε: 1.07–1.44) ήταν οι παράγοντες που επιδρούσαν στην καθαρι-
ότητα του εντέρου.
Συμπεράσματα: (1) Το σχήμα διαιρεμένων δόσεων με τριθειικά άλατα για την προε-
τοιμασία κολοσκόπησης δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. (2) Οι παχύσαρκοι ασθενείς 
έχουν συχνότερα υπο-βέλτιστη προετοιμασία. (3) Η επιμήκυνση του χρόνου μεταξύ 
έναρξης της ενδοσκόπησης και ολοκλήρωσης της προετοιμασίας μειώνει την καθαρι-
ότητα του εντέρου, κυρίως δεξιά. 
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ADENOMA MISS RATE ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ENDOCUFF. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Φραγκάκη Μ, Νικολάου Π, Αρνά Δ, Ψιστάκης Α, Βελεγράκη Μ, Θεοδωροπούλου Α, 
Βάρδας Ε, Πασπάτης Γ
Γαστρεντερολογική κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Σκοπός: Η διεξαγωγή μελέτης για την αξιολόγηση 2 διαδοχικών κολονοσκοπήσεων 
με παρουσία endocuff και η εκτίμηση του miss rate των αδενωμάτων στον γενικό 
πληθυσμό στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, επανελέγχου πολυπεκτομής ή συμπτω-
ματικών ασθενών.
Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη, η οποία διεξήχθη από τον Μάρτιο 2021 
έως τον Μάρτιο 2022 στο Βενιζέλειο Γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου. 124 ασθενείς 
εντάχθηκαν στη μελέτη και υπεβλήθησαν σε 2 διαδοχικές κολονοσκοπήσεις την ίδια 
ημέρα με τοποθετημένο το endocuff στην άκρη του κολονοσκοπίου. 
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04805567.
Αποτελέσματα: 124 ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη (58.9% άνδρες/ διάμεση ηλικία: 
62 έτη). Όλες οι κολονοσκοπήσεις ήταν ολικές (100% έως το τυφλό, 54% έως τον τελι-
κό ειλεό). Οι ενδείξεις των κολονοσκοπήσεων ήταν ο προληπτικός έλεγχος (77 ασθε-
νείς, 62.1%), επανέλεγχος μετά πολυπεκτομής (24 ασθενείς, 19.4%) και στα πλαίσια 
διαγνωστικού ελέγχου (23 ασθενείς, 18.5% ). 54.8% ασθενών είχαν εκκολπώματα. Συ-
νολικά αφαιρέθηκαν 368 πολύποδες, 321 στην 1η εξέταση και 48 στη 2η εξέταση, εκ 
των οποίων 6 ήταν αδενώματα ≥10 mm. Μόνο σε 4 ασθενείς με αρνητική την 1η εξέ-
ταση για αδένωμα εντοπίστηκε ένα αδένωμα στη 2η εξέταση (με τους 2 ασθενείς με 
αδένωμα ≥10 mm). Το συνολικό miss rate για τα αδενώματα ήταν 12.01% και 11.32% 
για αδενώματα ≥10 mm.
Συμπεράσματα: Η κολονοσκόπηση με την παρουσία του endocuff έχει χαμηλό 
adenoma miss rate. Τα συγκεκριμένα δεδομένα ενισχύουν τη σύσταση για χρήση του 
endocuff, ιδιαίτερα στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου και του επανελέγχου μετά 
από πολυπεκτομή.

ΠΑ13
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑ-
ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Πρωτοπαπάς Αδ, Πρωτοπαπά Ν, Φιλιππίδης Α, Κυρίτση Β, Νεοκοσμίδης Γ, Χαμαλίδου Ε-Π, 
Σαββόπουλος Χ, Πρωτοπαπάς Ανδ
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η χρήση αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων έχει αυξηθεί σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Συχνά παρατηρείται η χρήση 
τους σε ασθενείς που διαγιγνώσκονται με νεόπλασμα πεπτικού μετά από επεισόδιο αιμορ-
ραγίας πεπτικού. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανότητας η χορήγηση 
αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων να συνεισφέρει, μέσω της πρώιμης εμφά-
νισης συμπτωματολογίας, στην έγκαιρη διάγνωση των νεοπλασμάτων πεπτικού.
Υλικό-Μέθοδος: Αναλύθηκαν αναδρομικά ασθενείς του ογκολογικού τμήματος της κλι-
νικής που παρακολουθήθηκαν για νεόπλασμα στομάχου ή παχέος εντέρου. Δεν συμπερι-
λήφθηκαν ασθενείς που διαγνώσθηκαν μετά από προληπτική κολονοσκόπηση, πάσχουν 
από ιδιοπαθές φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου ή εμφάνισαν νευροενδοκρινικό νεό-
πλασμα. Καταγράφηκε η χρήση αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, ο τρόπος 
διάγνωσης του νεοπλάσματος, το στάδιο διάγνωσης και η θνητότητα των ασθενών.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 152 ασθενείς, μέσης ηλικίας 69.6 ± 10 ετών, εκ των 
οποίων 89 άνδρες (58.6%). 128 εμφάνιζαν αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου και 24 στο-
μάχου. 49 ασθενείς διεγνώσθησαν με επεισόδιο αιμορραγίας (32.2%) και 42 στα πλαίσια 
διερεύνησης αναιμίας (27.6%). 55 λάμβαναν αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά (36.2%), εκ 
των οποίων 19 έλαβαν ασπιρίνη, 13 DOACs και 11 κλοπιδογρέλη. Κύριο αίτιο χρήσης 
αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλιακών ήταν η παρουσία στεφανιαίας νόσου. Το στάδιο του 
νεοπλάσματος κατά τη διάγνωση, κατά ταξινόμηση TNM, ήταν: 14 ασθενείς σταδίου I 
(9.2%), 46 ασθενείς σταδίου ΙΙ (30.3%), 69 ασθενείς σταδίου ΙΙΙ (45.4%) και 23 ασθενείς 
σταδίου IV (15.1%). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης 
αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλικών και του πρωιμότερου σταδίου διάγνωσης, τόσο στο 
πλήρες δείγμα (p=0.001), όσο και συγκεκριμένα στους ασθενείς με νεόπλασμα παχέος 
εντέρου (p = 0.004). Ασθενείς που διαγνώσθηκαν μετά από επεισόδιο αιμορραγίας ή εμ-
φάνιση αναιμίας και λάμβαναν αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά, εμφάνισαν πρωιμότερο 
στάδιο νόσου κατά τη διάγνωση σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς, είτε στο πλήρες 
δείγμα (p=0.002) είτε στο δείγμα ασθενών με νεόπλασμα παχέος εντέρου (p=0.02).
Συμπεράσματα: Η χρήση αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων μπορεί να 
οδηγήσει σε πρωιμότερη διάγνωση νεοπλασμάτων του πεπτικού σωλήνα, ως αποτέ-
λεσμα της πρωιμότερης εμφάνισης επιπλοκών όπως αιμορραγία ή αναιμία. Συνεπώς, 
η εμφάνιση αιμορραγίας σε αυτούς τους ασθενείς, παρά την πιθανή νοσηρότητα σε 
πρώτο χρόνο, μπορεί να αποβεί μακροπρόθεσμα το κρίσιμο γεγονός που επιτρέπει 
την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.

ΠΑ14

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡ-
ΒΟΞΥΜΑΛΤΟΖΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ/ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ντουμπάρα Μ,1 Παναγοπούλου Π,1 Σωτηριάδου Φ,1 Σαλιακέλλης Ε,2 Μανταδάκης Ε,2 
Φωτουλάκη Μ1

1Δ΄ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2Παιδιατρική 
Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Σκοπός: Η μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ενδοφλέβιας 
χορήγησης καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου (ferric carboxymaltose-FCM) σε παιδιά με 
παθήσεις πεπτικού σωλήνα και σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία. Η παρεντερική 
χορήγηση σιδήρου ενδείκνυται όταν η από του στόματος χορήγηση σιδήρου δεν εί-
ναι δυνατή ή αποτελεσματική. Απώτερη επιπλοκή της ενδοφλέβιας χορήγησης FCM 
αποτελεί η υποφωσφαταιμία, η οποία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε παιδιατρικούς 
ασθενείς.
Υλικό-Μέθοδος: Παιδιατρικοί ασθενείς με παθήσεις πεπτικού σωλήνα ή διατροφικές 
διαταραχές και σιδηροπενία/σιδηροπενική αναιμία έλαβαν ενδοφλέβιο FCM, σε υπο-
λογιζόμενη ποσότητα με τη Ganzoni formula έως 750 mg/συνεδρία. Οι αιματολογικές 
και βιοχημικές παράμετροι αξιολογήθηκαν πριν από την έγχυση FCM και 1 και 6 εβδο-
μάδες μετά την έγχυση. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως αντιδράσεις υπερευαισθησίας και υποφωσφαταιμία.
Αποτελέσματα: Είκοσι ένας ασθενείς (μέση ηλικία: 11,45 έτη, εύρος: 11 μηνών-16 
ετών, 11 κορίτσια) έλαβαν συνολικά 24 εγχύσεις FCM. Μεταξύ αυτών, 8 είχαν νόσο 
Crohn, 2 ελκώδη κολίτιδα, 1 ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια, 1 αλλεργική εντερο-
πάθεια, 1 κοιλιοκάκη, ενώ 8 ασθενείς είχαν σιδηροπενία λόγω διατροφικών αιτιών (3 
λόγω συνοδού σοβαρής νευρολογικής νόσου/υποσιτισμού). Εννέα ασθενείς ήταν σε 
μακροχρόνια από του στόματος θεραπεία με σίδηρο με πτωχή ανταπόκριση (8 είχαν 
διατροφικά προβλήματα, 1 ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια). Όλοι οι ασθενείς ανέ-
χθηκαν καλά το FCM, χωρίς παρενέργειες, ενώ δύο ανέπτυξαν ήπια υποφωσφαταιμία 
(φώσφορος ορού μεταξύ 2,0-2,5 mg/dl). Μετά την έγχυση FCM, τα μέσα επίπεδα αι-
μοσφαιρίνης αυξήθηκαν από 10,77 g/dL (±2,35) σε 12,83 g/dL (±1,30) (p<0,05), ενώ η 
μέση συγκέντρωση του διαλυτού υποδοχέα τρανσφερίνης (sTfR) μειώθηκε από 2,76 
mg/L (±1,54) έως 2,01 mg/L (±1,52) (p<0,05), (Student's paired T-test).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η παρεντερική χορήγηση FCM 
είναι ασφαλής και πολύ αποτελεσματική στη διαχείριση σιδηροπενίας/σιδηροπενικής 
αναιμίας ειδικά σε παιδιά με παθήσεις εντερικού σωλήνα. Απαιτούνται μελέτες σε πε-
ρισσότερους ασθενείς για να επιβεβαιωθεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και η κατάλ-
ληλη δόση του FCM για παιδιατρικούς ασθενείς.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣ-
ΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ιωάννου Α,1 Σαχτούρης Γ,2 Μαράκης Ι,2 Μανθοπούλου Ε,2 ΜιχαλοπούλουΕ,2 Κατσι-
νέλος Δ,2 Πατάκος Ι,2 Κόντος Α,2 Τσαμακίδης Ξ,2 Σαριμπεγιόγλου Ν,2 Σταυρινίδης Σ,2 
Κυπραίος Δ,2 Τσαμακίδης Κ,2 Δημητρουλόπουλος Δ2

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Γαστρεντε-
ρολογικό Τμήμα, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

Σκοπός: Tο ποσοστό ανίχνευσης πολυπόδων (ΠΑΠ) είναι ένας σημαντικός δείκτης 
ποιότητας για την κολονοσκόπηση. Αρκετοί παράγοντες έχουν προταθεί ότι σχετίζο-
νται με το ΠΑΠ. Στόχος της μελέτης η αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν το 
ΠΑΠ.
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτικά συνελέγησαν επιδημιολογικά, κλινικά και στοιχεία προ-
ετοιμασίας ασθενών που προσήλθαν για προληπτική κολονοσκόπηση στο τμήμα μας 
την περίοδο 07/2020-07/2022. Ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), ιστορικό 
χειρουργείου κοιλίας, δυσκοιλιότητας, διαβήτη, παθήσεων θυρεοειδούς, λήψης φαρ-
μάκων, ο τύπος προετοιμασίας και ο τρόπος χορήγησής της καθώς και η κλίμακα εντε-
ρικής προετοιμασίας της Βοστόνης (BBPS) συσχετίστηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά 
μέσω multivariate analysis με το ενδοσκοπικό αποτέλεσμα και το ΠΑΠ.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα 541 ασθενών (Α/Γ:186/355, διαμεσ. ηλικί-
ας 60,7 έτη). Ο μεσ. όρος ΔΜΣ ήταν 26.3. Η ανάλυση κλινικών δεδομένων ανέδειξε 
128 (23.6%) ασθενείς με δυσκοιλιότητα σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης IV, 116 
(21.4%) με υποθυρεοειδισμό, 68 (12.6%) με διαβήτη τύπου 2. 253 (46.8%) ασθενείς 
είχαν ιστορικό χειρουργείου κοιλίας και 44 (8.1%) υπό αντικαταθλιπτική θεραπεία. Η 
ανάλυση δεδομένων BBPS ανέδειξε 80 (14.8%) με μη επαρκή και 461 (85.2%) με επαρ-
κή προετοιμασία (0-6 και 7-9 αντίστοιχα). Η στατιστική ανάλυση αποκαλύπτει ότι η 
μεγάλη ηλικία (p = 0,040), ο ΔΜΣ (>25) (p=0,012), η προετοιμασία 2 ημερών (split) 
(p=0,017), η αυξημένη λήψη υγρών κατά την προετοιμασία (>3 lt) και η επαρκής 
εντερική προετοιμασία (BBPS 7-9) (p=0,048), επηρεάζουν θετικά το ΠΑΠ. Οι παράγο-
ντες που σχετίζονται αρνητικά με το ΠΑΠ είναι το ιστορικό χειρουργείου στην κοιλία 
(p=0,035), η δυσκοιλιότητα (p=0,027), ο υποθυρεοειδισμός (p=0,021), η μη επαρκής 
εντερική προετοιμασία (BBPS 0-6) (p=0,044), και η ύπαρξη φυσαλίδων στον εντερικό 
αυλό (p=0,033).
Συμπεράσματα: Η μεγάλη ηλικία, ο υψηλός ΔΜΣ, η split προετοιμασία, η αυξημένη 
λήψη υγρών και η επαρκής εντερική προετοιμασία με βάση την κλίμακα BBPS επηρε-
άζουν θετικά το ΠΑΠ. Αντίθετα, το ιστορικό χειρουργείο στην κοιλία, η δυσκοιλιότητα, 
ο υποθυρεοειδισμός, η ύπαρξη φυσαλίδων στον εντερικό αυλό και η μη επαρκής προ-
ετοιμασία με βάση την κλίμακα BBPS επηρεάζουν αρνητικά το ΠΑΠ.
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Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕ-
ΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Τρίκολα Α, Sethurathnam J, Glickman B, Buchanan K, Bar N, Velez C, Kuo B, Staller K
Gastroenterology Department, Massachusetts General Hospital, USA

Σκοπός: Αν και η δοκιμασία αισθητικότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ορ-
θοπρωκτικής μανομετρίας, η κλινική της αξιολόγηση ποικίλλει. Παραδοσιακά, οι 
ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) θεωρούνταν υπερευαίσθητοι στη 
δοκιμασία διάτασης με μπαλόνι. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί 
εάν η ορθική υπερευαισθησία μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό δείκτη του ΣΕΕ σε 
μια μεγάλη ομάδα ασθενών που υπεβλήθησαν σε ορθοπρωκτική μανομετρία.
Υλικό-Μέθοδος: Αναλύθηκαν τα δεδομένα ασθενών που υπεβλήθησαν σε ορθο-
πρωκτική μανομετρία λόγω χρόνιας δυσκοιλιότητας από τον Ιούλιο 2017 έως και 
τον Απρίλιο 2022. Συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία, συμπτώματα των ασθε-
νών σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης IV, και δεδομένα από ερωτηματολόγια που 
αξιολογούν τη βαρύτητα των συμπτωμάτων (Patient Assessment of Constipation 
Symptoms-PAC-SYM),) ψυχολογικούς παράγοντες σχετιζόμενους με αγχώδη διαταρα-
χή και κατάθλιψη (Hospital Anxiety and Depression Scale-HADS) και δείκτες ειδικής 
γαστρεντερικής σπλαγχνικής ευαισθησίας (visceral sensitivity index-VSI). Τα δεδομένα 
αυτά συσχετίσθηκαν με τα αποτελέσματα από τη δοκιμασία αισθητικότητας που υπε-
βλήθησαν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια υψηλής ανάλυσης (high resolution- HRAM) 
ή τρισδιάστατης (3D) ορθοπρωκτικής μανομετρίας. Ως υπερευαίσθητες ορίστηκαν οι 
μετρήσεις όγκου >75η εκατοστιαία θέση για τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο για τη 
πρώτη αισθητικότητα, την έπειξη για αφόδευση και τον μέγιστο ανεκτό όγκο.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν 456 ασθενείς (μέση ηλικία 49.5±17.5 
έτη, 90% γυναίκες), οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια Ρώμης ΙV για λειτουργική δυ-
σκοιλιότητα (FC) (N=405, 88,8%) και για ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα (IBS-C) (Ν=51, 11,2%). 
Οι ασθενείς με IBS-C είχαν πιο έντονη συμπτωματολογία και μεγαλύτερους δείκτες στα 
ερωτηματολόγια PAC-SYM (κοιλιακή υποκατηγορία) και VSI, σε σχέση με τους ασθε-
νείς με λειτουργική δυσκοιλιότητα. Τα ποσοστά υπερευαίσθησιας ήταν ίδια στις δύο 
κατηγορίες ασθενών. Η λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι οι ασθενείς με IBS-C δεν 
σχετίζονταν με αυξημένη ορθική υπερευαισθησία τόσο στην πρώτη αισθητικότητα 
(OR=0.61, 95% CI 0.30-1.15, p=0.14), όσο και στον όγκο για έπειξη προς αφόδευση 
(OR=0.75, 95% CI 0.38-1.43, p=0.40), και στον μέγιστο ανεκτό όγκο (OR=0.78, 95% CI 
0.38-1.50, p=0.47).
Συμπεράσματα: Σε αυτή τη μεγάλη ομάδα πληθυσμού, δεν βρέθηκαν διαφορές στην 
ορθική αισθητικότητα στη δοκιμασία αισθητικότητας με μπαλόνι σε ασθενείς με λει-
τουργική δυσκοιλιότητα και ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα. Ενδεχομένως η ορθική υπερευαι-
σθησία να μην είναι παθοφυσιολογικός μηχανισμός στο ΣΕΕ.

ΠΑ17
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ALDRETE ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΝΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΑΙΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κυβέλου Ε,1 Τζιάτζιος Γ,1 Μάθου Ν,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Γκολφάκης Π,1 Παπαστεργίου Β,2 
Πετράκη Σ,1 Γλέζου Κ,1 Καχτσίδου Μ,1 Σερπάνου Α,1 Παρασκευά Κ,1 Βεζάκης Α,3 Βλαχογιαν-
νάκος Ι,4 Καραμανώλης Γ4

1Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο–Πατησίων», 
Αθήνα, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική 
Αθηνών», Αθήνα, 3Β΄ Χειρουργική Kλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 4Γαστρεντερολογική Κλι-
νική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό», Αθήνα

Σκοπός: Η τροποποιημένη κλίμακα ALDRETE αξιολογεί την ανάνηψη ασθενών μετά από 
χορήγηση αναισθησίας για χειρουργικές επεμβάσεις λαμβάνοντας υπόψη 7 παραμέτρους 
(αεραγωγός, αναπνοή, επίπεδο συνείδησης, καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση, χροιά δέρ-
ματος και κινητική δραστηριότητα). Σκοπός τής υπό εξέλιξη μελέτης είναι να αξιολογηθεί η 
χρήση της τροποποιημένης κλίμακας ALDRETE στην παρακολούθηση των ασθενών κατά την 
έξοδό τους από την αίθουσα ανάνηψης της ενδοσκοπικής μονάδας και να μελετηθούν οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή των ασθενών στην ανάνηψη.
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε δια-
γνωστική ή θεραπευτική ενδοσκόπηση πεπτικού, με 1:1 τυχαιοποίηση σε δύο ομάδες (Ομάδα 
Α: αξιολόγηση ασθενών σε ανάνηψη με χρήση της τροποποιημένης κλίμακας ALDRETE και 
έξοδος από ανάνηψη όταν το ALDRETE score=9 και Ομάδα Β: έξοδος από ανάνηψη μετά από 
εμπειρική αξιολόγηση). Η καταγραφή πιθανών καθυστερημένων συμβάντων ή επιπλοκών γί-
νεται με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εξεταζόμενο 24 ώρες μετά την ενδοσκόπηση.
Αποτελέσματα: Μέχρι σήμερα έχουν τυχαιοποιηθεί 200 ασθενείς (Ομάδα Α: 101 και Ομάδα 
Β: 99). Από αυτούς 105 (52,5%) είναι γυναίκες μέσης ηλικίας 64,2±10,6 έτη. Η πλειονότητα των 
εξεταζομένων υπεβλήθη σε κολονοσκόπηση (ν=117, 58,5%), ακολουθούμενη από διενέργεια 
γαστροσκόπησης (ν=53, 26,5%), ενώ 82 (41%) εξεταζόμενοι υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση 
πεπτικού για πρώτη φορά. Ο μέσος χρόνος παραμονής στην ανάνηψη για το σύνολο των 
εξεταζομένων ήταν 20,2±7,6 λεπτά, ωστόσο ο χρόνος παραμονής στην ανάνηψη ήταν στα-
τιστικά σημαντικά μεγαλύτερος (p<0,001) για τους ασθενείς της ομάδας Β (24,1±8,2 λεπτά) 
σε σχέση με την ομάδα Α (16,2±4,1 λεπτά). Στην παρακολούθηση στις 24 ώρες περισσότεροι 
ασθενείς της ομάδας Β σε σύγκριση με την ομάδα Α (p=0,003) ανέφεραν κεφαλαλγία μετά 
την εξέταση (37,6% έναντι 19,2%), ενώ δεν σημειώθηκαν διαφορές αναφορικά με το αίσθημα 
κοιλιακού πόνου, ζάλης ή ναυτίας. Τέλος, το σύνολο των εξεταζομένων (100%) ένιωσε πολύ 
ή πάρα πολύ ασφαλής κατά την έξοδό του από την ανάνηψη, ενώ το 99,5% δήλωσε πολύ ή 
πάρα πολύ ευχαριστημένο από τη διαδικασία της εξέτασης.
Συμπεράσματα: Τα πρόδρομα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η χρήση 
της τροποποιημένης κλίμακας ALDRETE για την παρακολούθηση των ασθενών μετά από εν-
δοσκόπηση πεπτικού σχετίζεται με μικρότερο χρόνο παραμονής στην αίθουσα ανάνηψης. Η 
ένταξη ασθενών στη μελέτη συνεχίζεται.

ΠΑ18

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓ-
ΓΕΙΟ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟ-
ΜΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Παπαευθυμίου Α,1 Τζιάτζιος Γ,2 Φλώρου Θ,3 Παπανικολάου Ι-Σ,2 Παρασκευά Κ-Δ,4 Τριανταφύλ-
λου Κ,2 Αρβανιτάκη Μ,5 Γκολφάκης Π5

1Department of Gastroenterology, Pancreaticobiliary Medicine Unit, University College London 
Hospitals, London, UK, 2Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Παθολογική-Προπαιδευτική Κλινι-
κή, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”, 3Γα-
στρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 4Γαστρεντερολογικό Τμή-
μα, ΓΝ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο Πατησίων», Αθήνα, 5Department of Gastroenterology, 
Hepatopancreatology, and Digestive Oncology, CUB Erasme Hospital, Université Libre de 
Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium

Σκοπός: Η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP) σε ασθενείς με χει-
ρουργικά τροποποιημένη ανατομία αποτελεί πρόκληση, ενώ η ιδανική μέθοδος παραμένει 
άγνωστη. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση έχει ως στόχο την αξιολόγη-
ση της έκβασης της ERCP με τη χρήση τεχνικών εντεροσκόπησης (Ε-ERCP), την καθοδήγηση με 
ενδοσκοπικό υπέρηχο διαγαστρικά (EDGE) ή καθοδήγηση μέσω λαπαροσκόπησης (LA-ERCP).
Υλικό-Μέθοδος: Η βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων 
MEDLINE για σειρές που αξιολογούσαν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω μεθόδους σε 
περιπτώσεις χειρουργικά τροποποιημένης ανατομίας. Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο 
ορίστηκε η τεχνική επιτυχία, αντανακλώντας την κατάλληλη τοποθέτηση του ενδοσκοπίου 
στην περιοχή του φύματος. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν τον επιτυ-
χή καθετηριασμό του επιθυμητού πόρου (χοληδόχος/παγκρεατικός), τη θεραπευτική επιτυ-
χία και το ποσοστό επιπλοκών. Πραγματοποιήθηκαν μετα-αναλύσεις σχετικά με το σύνολο 
των καταληκτικών σημείων ανά τεχνική, καθώς και αναλύσεις υποομάδων. Τα αποτελέσματα 
εκφράζονται ως ποσοστά με το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης (95%CI).
Αποτελέσματα: Εβδομήντα έξι μελέτες (6.764 ασθενείς) εντάχθηκαν στην ανάλυση. Όσον 
αφορά στην τεχνική επιτυχία, η Ε-ERCP ήταν η λιγότερο αποτελεσματική [87,3% (95%CI:85,3-
89,4)], ενώ η EDGE και η LA-ERCP ήταν αποτελεσματικές σε ποσοστό 97,9% (95%CI: 96,4-99,4) 
και 99,1% (95%CI: 98,6-99,7) αντίστοιχα. Ομοίως, ο εκλεκτικός καθετηριασμός του επιθυμητού 
πόρου και το θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκαν σε ποσοστό 74,7% (95%CI: 71,3-78,0) και 
69,1% (95%CI: 65,3-72,9) των περιπτώσεων Ε-ERCP, στο 98% (95%CI: 96,5-99,6) και στο 97,9% 
(95%CI: 96,3-99,4) αυτών με EDGE και στο 98,6% (95%CI: 97,9-99,2) και στο 98,5% (95%CI: 97,8-
99,2) αυτών με LA-ERCP. Η σύγκριση μεταξύ των τεχνικών ανέδειξε σημαντική υπεροχή των 
LA-ERCP και EDGE έναντι της Ε-ERCP (p≤0,001) σε όλα τα καταληκτικά σημεία που αφορούσαν 
στην επιτυχία, ενώ η LA-ERCP και η EDGE δεν διέφεραν μεταξύ τους (p≥0,43). Αναφορικά με τις 
διαφορετικές τεχνικές εντεροσκόπησης, η χρήση εντεροσκοπίου με πρώτης γενιάς σπείραμα 
απέφερε κατώτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση εντεροσκοπίου με αεροθάλαμο, ενώ 
το είδος του αεροθαλάμου (μονός ή διπλός) δεν επηρέασε τα αποτελέσματα. Το υψηλότερο 
ποσοστό επιπλοκών καταγράφηκε μετά τις LA-ERCP [15,1% (95%CI: 9,40-20,8)] και EDGE [13,1% 
(95%CI: 7,50-18,8)], με σημαντική διαφορά από την Ε-ERCP [5,7% (95%CI: 4,50-6,80); p≤0,04].
Συμπεράσματα: Οι τεχνικές LA-ERCP και EDGE επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά τεχνικής 
επιτυχίας, καθετηριασμού και θεραπευτικού οφέλους σε σύγκριση με τις τεχνικές εντεροσκό-
πησης σε ασθενείς με τροποποιημένη ανατομία συνεπεία χειρουργείου.

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΤΩ-
ΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. Η 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γερασιμάτος Γ, Ιωνάς Ε, Καραμίντζιου Ε, Ανδριανάκου Γ, Κουτρουμπή Μ, Κωνσταντινίδης Α, 
Καρούμπαλης Ι, Ντελής Β
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, Αθήνα

Σκοπός: Στις απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της συμπτω-
ματικής χοληδοχολιθίασης περιλαμβάνονται το διακοιλιακό υπερηχογράφημα, η αξονική και 
η μαγνητική τομογραφία άνω κοιλίας/χολαγγειοπαγκρεατογραφία αλλά και το ενδοσκοπικό 
υπερηχογράφημα. Αρκετές μελέτες δείχνουν την ανωτερότητα του ενδοσκοπικού υπερηχο-
γραφήματος συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους και με ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας 
94% και 84% αντίστοιχα σε σχέση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους, οι οποίες επιτυγχάνουν 
χαμηλότερα ποσοστά. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων 
του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος σε ασθενείς του νοσοκομείου μας με πολύ ισχυρή, 
ισχυρή ή μέτρια υποψία χοληδοχολιθίασης με τα αποτελέσματα των λοιπών απεικονιστικών 
τεχνικών και τον βαθμό που επηρέασε την ανάγκη για θεραπευτική παρέμβαση.
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομικά έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων ασθενών που υποβλήθη-
καν σε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα με ένδειξη χοληδοχολιθίαση με τα αποτελέσματα των 
λοιπών απεικονιστικών τεχνικών επιβεβαιώνοντας ή όχι το εύρημα, στη διάρκεια ενός έτους.
Αποτελέσματα: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα. 76 ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια ενός έτους (μέσος 
όρος ηλικίας 64,8 έτη, 32 άνδρες και 44 γυναίκες) με ένδειξη χοληδοχολιθίαση. Από τους 52 
ασθενείς που είχαν πολύ ισχυρή υποψία για χοληδοχολιθίαση από τις λοιπές απεικονιστικές 
τεχνικές στους 26 αποκλείστηκε η πιθανότητα με βάση τα ευρήματα του ενδοσκοπικού υπε-
ρήχου. Αντίστοιχα σε 19 ασθενείς με ισχυρή υποψία αποκλείστηκε σε 16 και σε 5 ασθενείς με 
μέτρια υποψία αποκλείστηκε σε 3. Συνολικά 34 από τους 76 ασθενείς δεν χρειάστηκε τελικά 
να υποβληθούν σε ERCP ενώ όσοι υποβλήθηκαν επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του ενδοσκοπι-
κού υπερηχογραφήματος 
με παρουσία sludge είτε 
λίθων στον κοινό χοληδό-
χο πόρο.
Συμπεράσματα: Τα ανω-
τέρω αποδει κνύουν την 
ανω τερότητα του ενδο-
σκοπικού υπερηχογραφή-
ματος στην επιβεβαίωση/
αποκλεισμό της χοληδο-
χολιθίασης και τη σημασία 
του στην αποφυγή πιθα-
νών επιπλοκών από μια μη 
απαραίτητη επεμβατική 
πράξη.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στεργίου Ε, Λαζαράκη Γ, Δημητριάδης Ν, Λάζου Δ, Μπουζούκας Σ, Κατσιμπέλη Α, 
Τζιβλικάκη Β, Τζιλβές Δ
Γαστρεντερολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Σκοπός: Η διενέργεια παγκρεατικής σφιγκτηροτομής έχει περιγραφεί ως μέθοδος κα-
θετηριασμού του χοληδόχου πόρου, σε περιπτώσεις δυσκολίας καθετηριασμού του 
(>5 επαφές με το φύμα ≥5 λεπτά χρόνος προσπάθειας καθετηριασμού ≥1 ακούσιος 
καθετηριασμός του παγκρεατικού πόρου). Σκοπός της αναδρομικής μελέτης η ανά-
δειξη του ποσοστού ολοκλήρωσης ERCP μετά από διενέργεια παγκρεατικής σφιγκτη-
ροτομής και η καταγραφή των επιπλοκών.
Υλικό-Μέθοδος: Σε περιπτώσεις δυσκολίας καθετηριασμού του χοληδόχου πόρου 
και ακούσιου καθετηριασμού του παγκρεατικού πόρου, διενεργήθηκε παγκρεατική 
σφιγκτηροτομή με χρήση σφιγκτηροτόμου. Τοποθετήθηκε προληπτικά παγκρεατική 
ενδοπρόσθεση (5-Fr) σε επιλεγμένες περιπτώσεις για την πρόληψη μετά-ERCP πα-
γκρεατίτιδας.
Αποτελέσματα: Από τον 10ο/2019 έως τον 7ο/2022 διενεργήθηκαν σφιγκτηροτομές 
του παγκρεατικού πόρου σε 64 ασθενείς (μέση ηλικία: 66,8 έτη, Άνδρες: 32 που νοση-
λεύτηκαν στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», για κακοήθη (60,9%) 
ή καλοήθη πάθηση των χοληφόρων. Σε 47 ασθενείς (75%) τοποθετήθηκε παγκρεατι-
κό stent μετά τη σφιγκτηροτομή. Καθετηριασμός του χοληδόχου πόρου επιτεύχθηκε 
σε 57 ασθενείς (89,1%), στους 45 από τους οποίους (68,8%) κατά την ίδια, στους 12 
(20.3%) σε επόμενη συνεδρία, ενώ σε 7 ασθενείς ο καθετηριασμός ήταν ανεπιτυχής 
(10.9%). Επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 7 ασθενείς (10,9%): 5 περιπτώσεις παγκρεατίτι-
δας (4 ήπιες και 1 βαριά), σε 3 από τις οποίες δεν τοποθετήθηκε stent, 1 περίπτωση αυ-
τοπεριοριζόμενης αιμορραγίας και 1 διάτρηση στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Κατά 
τη μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των επιπλοκών δεν ανευρέθη 
στατιστικά σημαντική σχέση αναφορικά με την ηλικία (p=0,06), το φύλο (p=0,5), την 
ένδειξη (p=0,55) και την τοποθέτηση παγκρεατικού stent (p=0,07). Αντιστοίχως, η το-
ποθέτηση παγκρεατικού stent δεν σχετίζεται με την ηλικία (p=0,49), το φύλο ( p=0,76) 
και τον τελικό καθετηριασμό του χοληδόχου πόρου (p=0,8). Στατιστικά σημαντική 
σχέση έχει η ένδειξη και η τοποθέτηση παγκρεατικού stent, με μεγαλύτερη πιθανότη-
τα να μην τοποθετηθεί stent σε κακοήθεια (OR: 15, 95% CI 1,8-122.1, p=0,012). 
Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις δυσκολίας καθετηριασμού του χοληδόχου πόρου, η 
παγκρεατική σφιγκτηροτομή αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για τη διευκόλυνση 
του καθετηριασμού του και την ολοκλήρωση της ERCP, με ποσοστό επιτυχίας περίπου 
90%, που είναι σύμφωνο με τη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για ασφαλή μέθοδο με 
μικρά ποσοστά επιπλοκών. Η τοποθέτηση παγκρεατικού stent, ιδίως σε περιπτώσεις 
που δεν αφορούν κακοήθεια, την καθιστούν ακόμη πιο ασφαλή.

ΠΑ21
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ERCP
Παπαστεργίου Β, Κουστένης Κ, Τρίκολα Α, Μουντάκη Α, Μπέκα Ε, Αλμπάνη Φ, Βερετά-
νος Χ, Τσατσά Α, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Κοζομπόλη Δ, Καραούζας Λ, Παπαρίζου Α, 
Μυλωνάς Ι, Νούσιας Γ, Παγανού Κ, Κόντη Α, Βιέννα Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιά-
δης Κ, Κατωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή της ERCP και σχετί-
ζεται με σημαντική νοσηρότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί 
η επίπτωση της παγκρεατίτιδας μετά από ERCP (ΠΜΕ) και να εντοπιστούν παράγοντες 
που σχετίζονται με την εμφάνισή της. 
Μέθοδοι: Τα δεδομένα διαδοχικών επεμβάσεων ERCP που πραγματοποιήθηκαν 
στην ενδοσκοπική μονάδα του ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός» αναλύθηκαν αναδρομικά. Ως 
ΠΜΕ ορίστηκε η εμφάνιση κοιλιακού άλγους σε συνδυασμό με αύξηση (3 φορές ή 
περισσότερο) της αμυλάσης ορού, ενώ η βαρύτητα αξιολογήθηκε με χρήση των ανα-
θεωρημένων κριτηρίων της Ατλάντα. Ως «δύσκολος καθετηριασμός» ορίστηκαν οι 
πολλαπλές (>5) προσπάθειες για τον εκλεκτικό καθετηριασμό του χοληδόχου πόρου. 
Προβλεπτικοί παράγοντες για την εμφάνιση ΠΜΕ μελετήθηκαν με τη μέθοδο της πο-
λυπαραγοντικής ανάλυσης.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 142 επεμβάσεις ERCP σε 128 ασθενείς (57% άν-
δρες, μέση ηλικία 72±15 έτη), με πιο συχνή ένδειξη τη χοληδοχολιθίαση (84.5%). Σε 
124 (87.3%) περιπτώσεις υπήρχε σημαντική (>8mm) διάταση του κοινού χοληδόχου 
πόρου, σε 25 (17.6%) προηγηθείσα σφιγκτηροτομή και σε 28 (19.7%) ανευρέθηκε εκ-
κόλπωμα στην περιοχή του φύματος. «Δύσκολος καθετηριασμός» παρατηρήθηκε σε 
28 (19.7%), σε 16 (11.3%) έγινε pre-cut σφιγκτηροτομή και σε 14 (9.8%) τοποθετήθηκε 
προφυλακτική παγκρεατική ενδοπρόθεση. Η επίπτωση ΠΜΕ ήταν 10/142 (7%), εκ των 
οποίων 9/10 ήταν ήπιες και 1/10 σοβαρή, χωρίς να παρατηρηθεί κανένας θάνατος. 
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η απουσία σημαντικής διάτασης του κοινού χοληδό-
χου πόρου (OR=4.2, 95%CI: 1.0-17.5, p=0.04), o «δύσκολος καθετηριασμός» (OR=3.5, 
95%CI: 1.0-12.1, p=0.04) και η ηλικία <70 έτη (OR=3.2, 95CI: 1.0-10.0, p=0.04) συσχετί-
στηκαν ανεξάρτητα με την εμφάνιση ΠΜΕ. 
Συμπεράσματα: ΠΜΕ παρατηρείται σε <10% και στη πλειοψηφία των περιπτώσεων 
είναι ήπια. Η νεότερη ηλικία, η απουσία διάτασης του χοληδόχου πόρου και οι επανα-
λαμβανόμενες προσπάθειες για τον εκλεκτικό καθετηριασμό του αποτελούν παράγο-
ντες κινδύνου για ΠΜΕ. 

ΠΑ22

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΊΤΙΔΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑ-
ΤΏΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
Πολύζος Α,1 Κουρέτα Ε,1 Ζήνωνος Α,1 Παυλίδου Α,1 Τζαμτζή Παπαδέα Σ-Π,1 Οικονομά-
κης Α,1 Μάγειρας Ν,1 Τσουνής Δ,1 Θεοδώρου Ε,2 Κουγιουμτζιάν Α1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, 251 ΓΝ Αεροπορίας Αθηνών, 2Ρευματολογική Κλινική, 251 ΓΝ 
Αεροπορίας Αθηνών

Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ 17 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου λόγω 
οξέος κοιλιακού άλγους από ωρών. Κατά την κλινική εξέταση ήταν αιμοδυναμικά στα-
θερή, απύρετη με σανιδώδη κοιλιά, μεταλλικούς ήχους, κηλιδώδη εξανθήματα παλα-
μών και στοματικά έλκη. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται νεανική ρευματο-
ειδής αρθρίτιδα υπό αγωγή με tocilizumab και πρόσφατο καταθλιπτικό επεισόδιο υπό 
αριπιπραζόλη και υδροχλωρική φλουοξετίνη. Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη 
αύξηση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (19 mg/l) και αμυλάσης ορού (2128 U/L), το υπερη-
χογράφημα κοιλίας ανέδειξε υγρό στην πύελο και περισπληνικά ενώ η αξονική τομο-
γραφία (CT) κοιλίας ανέδειξε υπόπυκνη απεικόνιση και διόγκωση της ουράς και του 
σώματος του παγκρέατος με υγρό πέριξ αυτού, στον δουγλάσειο χώρο, παρακολικά 
και περιπυλαία, οπότε ετέθη η διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας.
Η ασθενής τέθηκε σε ενυδάτωση με κρυσταλλοειδή διαλύματα και αναλγησία. Από 
τον ανοσολογικό έλεγχο ανευρέθη χαμηλό συμπλήρωμα (C3 57.90 mg/dl, C4 7,61 mg/
dl), ΑΝΑ(+), anti-dsDNA(+) και ετέθη η διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδους 
λύκου (ΣΕΛ) κατόπιν ρευματολογικής εκτίμησης.  Η επαναληπτική CT ανέδειξε αύξηση 
του ελεύθερου υγρού ενδοκοιλιακά. Στη συνέχεια επιδεινώθηκε η νεφρική λειτουργία 
όποτε ετέθη σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης και σε πρεδνιζολόνη ενδοφλεβίως.
Την 8η ημέρα νοσηλείας εμφάνισε γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις με την MRI εγκεφά-
λου να αναδεικνύει σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES), τέθηκε 
σε αντιεπιληπτική αγωγή και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ακολού-
θησε αύξηση της πρεδνιζολόνης σε 500 mg ενδοφλεβίως με βελτίωση της κλινικής της 
εικόνας. Διακομίστηκε στη ρευματολογική κλινική και έγινε έναρξη κυκλοφωσφαμίδης, 
συνεδριών πλασμαφαίρεσης και κατόπιν rituximab, όμως η ασθενής παρουσίασε παν-
κυτταροπενία με λοίμωξη αναπνευστικού, σηπτική καταπληξία και διασωληνώθηκε. Στη 
CT θώρακος/κοιλίας αναδείχτηκαν πυκνωτικές αλλοιώσεις στο πνευμονικό παρέγχυμα, 
υπεζωκοτικές συλλογές άμφω με μείωση των ενδοκοιλιακών συλλογών και βελτίωση 
της οιδηματώδους απεικόνισης του παγκρέατος. Η κλινική εικόνα της ασθενούς επιδει-
νώθηκε και παρά τις προσπάθειες ανάνηψής της η ασθενής κατέληξε. 
Συμπεράσματα: Η παγκρεατίτιδα μπορεί να αποτελεί σπάνια εκδήλωση του ΣΕΛ, 
ιδίως σε φάση έξαρσης του νοσήματος. Για τη διαφοροδιάγνωση της αιτιολογίας θα 
πρέπει να γίνεται πλήρης ανοσολογικός έλεγχος εφόσον τα συχνότερα αίτια έχουν 
αποκλειστεί. Η εμφάνιση παγκρεατίτιδας στους ασθενείς με ΣΕΛ αυξάνει τη θνητό-
τητα του νοσήματος ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με επιπλοκές όπως λοιμώξεις και 
ανεπάρκεια άλλων οργάνων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΝ-
ΔΟΚΡΙΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΥΛΑΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ-
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Ψιστάκης Α,1 Μαστοράκης Ε,2 Νικολάου Π,1 Αρνάδ Δ,1 Βελεγράκη Μ,1 Καρμίρης Κ,1 Θεο-
δωροπούλου Α,1 Βάρδας Ε,1 Πασπάτης Γ,1 Φραγκάκη Μ1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλεί-
ου, Ηράκλειο, 2Κυτταρολογικό, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 57 ετών στα πλαίσια διερεύνησης επιγαστραλ-
γίας αντανακλώσας στο ΑΡ υποχόνδριο υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα κοιλίας, 
όπου διαπιστώθηκε πιθανή εξεργασία κεφαλής παγκρέατος. Ακολούθησε αξονική 
τομογραφία κοιλίας, η οποία ανέδειξε διόγκωση και ανομοιογένεια κεφαλής παγκρέ-
ατος διαστάσεων 4.2x4.6 εκ. Παράλληλα, λόγω επιδεινούμενης πρωκταλγίας κατά τη 
νοσηλεία της, υπεβλήθη σε ορθοσιγμοειδοσκόπηση η οποία ανέδειξε, αμέσως μετά 
την οδοντωτή γραμμή του πρωκτού, εξεργασία που κατελάμβανε τα 3/4 του αυλού. Η 
ιστολογική εξέταση διέγνωσε μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα ορθού με 
ki 67 100%. Η ασθενής διεκομίσθη στο τμήμα μας για διερεύνηση της πιθανής εξεργα-
σίας παγκρέατος. Υπεβλήθη σε EUS όπου στην πύλη του ήπατος απεικονίστηκε λεμφα-
δένας διαστάσεων 1.7x1.3εκ. με παθολογικά υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά (short 
axis >1εκ, στρογγυλό σχήμα με σαφή όρια) ενώ στην ανατομική περιοχή της κεφαλής 
του παγκρέατος απεικονίστηκε ελαφρώς υπόηχη ίδιας σύστασης αλλοίωση με ανώ-
μαλα όρια και διαστάσεις 2.5x2.8εκ. Ελήφθησαν βιοψίες διά λεπτής βελόνης από τον 
περιπυλαίο λεμφαδένα διαμέσου του στομάχου και από το μόρφωμα της κεφαλής του 
παγκρέατος (πιθανότατα λεμφαδενικής προέλευσης) διαμέσου του βολβού. Η ταχεία 
κυτταρολογική εκτίμηση (ROSE) ήταν θετική για παρουσία διηθημένου λεμφαδένα και 
η κυτταρολογική εξέταση των ευρημάτων ανέδειξε ευρήματα λεμφοκυτταρικού ιστού 
με νεκροβιωτικές αλλοιώσεις, συνηγορητικά υπέρ της ανάπτυξης νευροενδοκρινούς 
κακοήθους νεοπλάσματος εντός του περιπυλαίου λεμφαδένα. Έπειτα από απόφαση 
του Ογκολογικού Συμβουλίου η ασθενής τέθηκε σε κύκλους χημειοθεραπειών.
Συμπεράσματα: Σπάνια κλινική περίπτωση ασθενούς με NET ορθού και περιπυλαία 
λεμφαδενική διήθηση.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ COVID ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Βιάζης Ν, Βιέννα Ε, Παπαστέργιου Β, Αρχαύλης Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης 
Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Κατωπόδη Κ, Κουστένης Κ, Βερετάνος Χ, Μουντάκη Α, Αλμπά-
νη Φ, Τσάτσα Α, Τρίκολα Ά, Μπέκα Ε, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Νούσιας Γ, Μυλωνάς Ι, 
Κοζομπόλη Δ, Παπαρίζου Ν, Καραούζας Λ, Παγανού Κ, Κόντη Α, Ζαχαριάδη Μ, Τσουρ-
μπάκα Φ, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική 
Αθηνών», Αθήνα

Σκοπός: H Ευρωπαϊκή Ενδοσκοπική Εταιρεία (ESGE) έχει καθορίσει τις ενδείξεις και 
τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφαλή διενέργεια ενδοσκοπήσεων σε 
ασθενείς που είναι COVID (+). Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγράψει τις ενδείξεις 
αλλά και το πόσο ασφαλείς ήταν αυτές για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Τμήματος. 
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους 
τους COVID (+) ασθενείς που υπoβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση στο τμήμα μας από 
1/1/2020 έως 20/7/2022. Καταγράφηκε το είδος των ενδοσκοπήσεων και η ένδειξη για 
την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Επίσης έγινε καταγραφή του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού που νόσησε, με παράλληλη προσπάθεια ιχνηλάτησης των επα-
φών αυτών που νόσησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αιτία ήταν η συμμετοχή 
τους στην ενδοσκόπηση θετικού ασθενούς. 
Αποτελέσματα: Συνολικά υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση 293 COVID (+) ασθενείς 
και πιο συγκεκριμένα σε γαστροσκόπηση για αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού 179 
ασθενείς (61.1%), σε κολονοσκόπηση για αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού ή συστρο-
φή σιγμοειδούς 56 ασθενείς (19.1%), σε κολονοσκόπηση για διερεύνηση ή αντιμε-
τώπιση ελκώδους κολίτιδας ή νόσου Crohn 13 ασθενείς (4.4%), σε ERCP 38 ασθενείς 
(12.9%) και σε τοποθέτηση γαστροστομίας 7 ασθενείς (2.4%). Κατά τη διάρκεια των 
30 μηνών της μελέτης, 8/17 γιατροί (47.1%), 5/11 νοσηλεύτριες (45.5%) και 1/5 τραυ-
ματιοφορείς (20.0%) της ενδοσκοπικής μονάδας νόσησαν με COVID (+), παρότι ήταν 
πλήρως εμβολιασμένοι είτε με Vaxzevria® (AstraZeneca) είτε με Comirnaty® (BioNTech 
Manufacturing GmbH). Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η μετάδοση της λοίμωξης δεν 
προέκυψε να σχετίζεται με τη συμμετοχή στην ενδοσκόπηση COVID(+) ασθενούς. 
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ενδοσκοπήσεων σε COVID (+) ασθενείς αφορά σε 
γαστροσκοπήσεις για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση αιμορραγίας ανωτέρου πεπτι-
κού. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης έναντι της μετάδοσης του COVID στο ενδοσκο-
πικό τμήμα προστατεύει αποτελεσματικά το προσωπικό. 

ΠΑ25
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΗP ΛΟΙΜΩΞΗΣ ME ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕ 
Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
Χρύσανθος Ν, Αρακαδάκη Κ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Κρήτη

Εισαγωγή: Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Hp) όντας καρκινογόνο στέλεχος τάξης 
1 σχετίζεται με κίνδυνο γαστρικής δυσπλασίας ή καρκίνου. Η αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας επηρεάζεται από τα ποσοστά αντοχής της hp ανά γεωγραφική περιοχή. 
Πρόσφατη ελληνική μελέτη έδειξε αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας 
όταν συγχορηγούνται προβιοτικά.
Σκοπός: Σύγκριση επιτυχούς εκρίζωσης hp με τετραπλό σχήμα και συγχορήγηση ή μή 
προβιοτικών στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Κρήτης.
Μεθοδολογία: Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη. Περιλαμβάνει δύο ομάδες ασθε-
νών. Ομάδα Α: 234 ασθενείς, δεκαήμερη τετραπλή θεραπεία εκρίζωσης χωρίς προ-
βιοτικά. Ομάδα Β: 59 ασθενείς ίδια αγωγή & προβιοτικά (lactobacillus acidophilus & 
plantarum, sach boulardii & bifidobacterium lactis) για 15 ημέρες. Οι ασθενείς ελέγ-
χθηκαν με δοκιμασία ουρεάσης 1 μήνα μετά το τέλος της θεραπείας. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με SPSS 21.0.
Αποτελέσματα: Tα ποσοστά εκρίζωσης στην ομάδα Β ήταν υψηλότερα σε σχέση με 
την ομάδα Α [53/59 (89.8%) vs 198/234 (84.6%), p= 0.307]. Οι ασθενείς των ομάδων [Α: 
6/59 (10.2%) vs B: 36/234 (15.4%), p= 0.76] που απέτυχαν να εκριζώσουν τη λοίμωξη 
έλαβαν δεύτερo 10ημερo τριπλό σχήμα με κινολόνη χωρίς προβιοτικά. Όλοι οι ασθε-
νείς της ομάδας Α πέτυχαν τελικά την εκρίζωση ενώ στην ομάδα Β: 9 (3.8%) ασθενείς 
δεν κατάφεραν να εκριζώσουν την hp λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Η εκρίζωση της hp λοίμωξης στην Ανατολική Κρήτη φαίνεται να αυ-
ξάνεται όταν στο αρχικό τετραπλό σχήμα χρησιμοποιούνται προβιοτικά. Ενδέχεται η 
χορήγηση των προβιοτικών στο αρχικό τετραπλό σχήμα να ευνοεί την εκρίζωση και 
στο δεύτερο τριπλό σχήμα εκρίζωσης, γεγονός που χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.
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ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (MIS-C) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙ-
ΚΙΑΣ
Καυγά Μ,1 Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου Κ,2 Μουράβας Β,2 Λαμπρόπουλος Β,2 Μπάνη Λ,1 
Τσοποζίδη Μ,2 Τράμμα Δ,1 Παπαδοπούλου-Αλατάκη Ε,1 Σπυριδάκης Ι,2 Φωτουλάκη Μ1

1Δ΄Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2Β’ Παιδοχει-
ρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Η προσβολή του γαστρεντερικού συστήματος στο πολυσυστη-
ματικό φλεγμονώδες σύνδρομο των παιδιών μετά από λοίμωξη COVID-19 (MIS-C) 
παρατηρείται στο 90% των περιπτώσεων. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι διαρροϊκές 
κενώσεις, έμετοι και κοιλιακά άλγη, ενώ σπάνια η νόσος εκδηλώνεται με την εικόνα 
της οξείας κοιλίας. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης λίγες περιπτώσεις παιδιών 
που υποβλήθηκαν σε ερευνητική λαπαροτομία. Περιγράφεται περίπτωση MIS-C που 
εκδηλώθηκε με την κλινική εικόνα οξείας κοιλίας, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση του συνδρόμου. 
Περιγραφή Περιστατικού: Κορίτσι ηλικίας 8 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, εμ-
φάνισε υψηλό πυρετό από 4ημέρου, κοιλιακό άλγος και εμέτους και παραπέμφθηκε 
για παιδοχειρουργική εκτίμηση με την υπόνοια οξείας κοιλίας. Η κλινική εξέταση ήταν 
συμβατή με οξεία κοιλία, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από τα υπερηχογραφικά ευρήματα 
(μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, παρουσία ελεύθερου υγρού ενδοπεριτοναϊκά, χωρίς εικό-
να φλεγμονής της σκωληκοειδούς απόφυσης). Σταδιακά στην κλινική εικόνα προστέ-
θηκαν διαρροϊκές κενώσεις και γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και 
άκρων, ενώ από τη λήψη ιστορικού διαπιστώθηκε λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV2 πριν 
από 6 εβδομάδες, που επιβεβαιώθηκε ορολογικά (θετικά IgG αντισώματα). Η ασθενής 
πληρούσε τα κλινικά (πυρετό, συμμετοχή από το γαστρεντερικό σύστημα και δερματι-
κές εκδηλώσεις) και εργαστηριακά (λευκοπενία, λεμφοπενία, αυξημένοι δείκτες φλεγ-
μονής και d-Dimers, υποαλβουμιναιμία) διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου MIS-C. 
Τέθηκε σε αγωγή με γ-σφαιρίνη (2 gr/kg) και μεθυλπρεδνιζολόνη (2 mg/kg). Παρά 
την έναρξη αγωγής η ασθενής δεν απυρέτησε, το κοιλιακό άλγος παρέμενε έντονο 
με μετεωρισμό κοιλίας, ενώ εμφάνισε και υπόταση (αρχόμενο shock). Άμεσα ξεκίνησε 
ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης (30 mg/kg/ημερησίως), διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε 
στη Μ.Ε.Θ. Λόγω επιδείνωσης και της καρδιακής λειτουργίας (στο υπερηχοκαρδιογρά-
φημα διαπιστώθηκε μέτρια περικαρδιακή συλλογή και μυοκαρδιακή δυσλειτουργία), 
έλαβε επίσης ινότροπη υποστήριξη. Η ασθενής παρέμεινε διασωληνωμένη για 8 ημέ-
ρες, ενώ σταδιακά ανταποκρίθηκε στην αγωγή, με πλήρη υποχώρηση των κλινικών 
και εργαστηριακών ευρημάτων.
Συμπεράσματα: Στο σύνδρομο MIS-C, το κοιλιακό άλγος μπορεί να είναι έντονο και 
να μιμείται την εικόνα οξείας κοιλίας. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση οξείας κοιλίας σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρόσφατη COVID19 λοίμωξη.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κοντός Α, Τσαμακίδης Ξ, Πατάκος Ι, Σαχτούρης Γ, Μαράκης Ι, Μανθοπούλου Ε, Μιχαλο-
πούλου Ε, Σαριμπεγιόγλου Ν, Σταυρινίδης Σ, Τζιωρτζιώτης Ι, Αλ- Ουντάτ Μ, Κυπραίος Δ, 
Δημητρουλόπουλος Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

Σκοπός: Η αποτελεσματικότητα εκρίζωσης του H. pylori με την 1ης γραμμής θεραπεία 
και επί αποτυχίας αυτής με τη 2ης γραμμής θεραπεία όπως αυτές ορίζονται από Ελλη-
νική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου Πυλωρού (ΕΕΜΕΠ), σε δείγμα ασθενών 
του νοσοκομείου μας.
Υλικό-Μέθοδοι: Από το αρχείο των τεστ αναπνοής (INFAI) που τηρείται στο τμήμα 
μας για τη διάγνωση της H. pylori λοίμωξης, έγινε αναδρομική ανασκόπηση 300 ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε INFAI τεστ από τον 01/2021 έως τον 05/2022. Στους 300 
αυτούς ασθενείς εξετάστηκε ο τρόπος διάγνωσης του ελικοβακτηριδίου και αν είχαν 
λάβει στο παρελθόν θεραπεία εκρίζωσης 1ης, 2ης ή 3ης γραμμής.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς που ανασκοπήθηκαν είχαν διάγνωση ελικοβακτη-
ριδίου με ιστολογική εξέταση βιοψιών στομάχου. Από το σύνολο των 300 ασθενών, 
οι 248 (82,67%) είχαν λάβει επιτυχώς θεραπεία 1ης γραμμής ενώ οι 52 (17,33%) ήταν 
ανθεκτικοί και έλαβαν θεραπεία 2ης γραμμής. Από αυτούς τους 52 ασθενείς μόνο οι 
5 (1,67% του συνολικού αριθμού των ασθενών) απέτυχαν και στη 2ης γραμμής θερα-
πεία οπότε έγινε λήψη βιοψιών προς καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα.
Συμπεράσματα: Λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών η αντοχή του ελικοβακτη-
ριδίου ποικίλει στις διάφορες χώρες και πιθανόν είναι μεταβαλλόμενη. Σε διάφορες 
μελέτες διαφέρουν τόσο τα ποσοστά εκρίζωσης όσο και τα ποσοστά αντοχής του ελι-
κοβακτηριδίου στα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. Στο δείγμα μας, η θεραπεία 1ης 
γραμμής φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει καλά αποτελέσματα και η αντοχή του ελικοβα-
κτηριδίου του πυλωρού δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη. Η 2ης γραμμής θεραπεία 
επίσης έχει καλά αποτελέσματα με συνέπεια ελάχιστοι ασθενείς να χρειάζονται περαι-
τέρω ειδικές εξετάσεις με λήψη βιοψιών και αντιβιόγραμμα.
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ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ COVID-19: ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟ-
ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
Μανωλάκης Α,1,2 Τρίκολα Ά,3 Χούγιας Δ,1 Κόφφας Α,1 Παπαευθυμίου Α,3 Κατέρη Χ,1 Φυτσιλής 
Φ,1 Βιάζης Ν,3 Ποταμιάνος Σπ,1,2 Μάντζαρης Γ,3 Καψωριτάκης Α1,2

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 2Τμήμα Ιατρικής, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός Πολυκλινική Αθη-
νών", Αθήνα

Σκοπός: Έως τώρα, ποικίλες εκδηλώσεις έχουν αποδοθεί στη λοίμωξη από τον κορωνοϊό 
2 του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS-CoV-2). Η δυσφαγία αποτελεί μία 
«άγνωστη» COVID-19 εκδήλωση, η οποία ενσκήπτει με αδιευκρίνιστο μηχανισμό.
Υλικό-Mέθοδος: Ασθενείς που εμφάνισαν post-COVID-19 δυσφαγία στο διάστημα Ιανουάρι-
ος 2021-Ιούνιος 2022, υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση, οισοφαγογράφημα, υπολογιστική 
τομογραφία θώρακος και 2 μανομετρίες οισοφάγου υψηλής ανάλυσης (HRM, Μedtronic, 
ΗΠΑ)) με μεσοδιάστημα 4-8 μηνών. Για την ερμηνεία της HRM χρησιμοποιήθηκε η ταξινό-
μηση Σικάγο 4.0. Η SARS-CoV-2 λοίμωξη τεκμηριώθηκε με θετικό μοριακό έλεγχο (RT-PCR). 
Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό αντι-SARS-CoV-2 εμβολιασμού, ανάγκη για 
νοσηλεία, είδος/διάρκεια συμπτωμάτων, Eckardt scores (ES) και θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
Αποτελέσματα: Ν=13 ασθενείς (Ν=9 γυναίκες; μέση ηλικία±SD: 63±6 έτη), Ν=7 με πρωτο-
εμφανιζόμενη δυσφαγία (διάμεση τιμή ES:7) και Ν=6 με επιδείνωση προϋπάρχουσας δυσφα-
γίας (διάμεση τιμή ES:8 έναντι 3) εντάχθηκαν. Με βάση την HRM, όλοι οι ασθενείς με πρω-
τοεμφανιζόμενη δυσφαγία είχαν λειτουργική απόφραξη της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής 
(EGJ-oo) ενώ εκείνοι με προϋπάρχουσα δυσφαγία εμφάνισαν Αχαλασία τύπου ΙΙ. Στην ομάδα 
EGJ-oo, παρατηρήθηκε υπεροχή του γυναικείου φύλου με λόγο γυναικών:ανδρών, 2.5:1. Η 
διάμεση τιμή του χρόνου (διατεταρτημοριακό εύρος) από τη θετική RT-PCR έως την ανά-
πτυξη δυσφαγίας ήταν 20 (6) ημέρες. Οι ασθενείς με Αχαλασία εμφάνισαν υψηλότερες τιμές 
integrated relaxation pressure-IRP σε σχέση με την ομάδα EGJ-oo: 22.7 (1.8) έναντι 17.4 (1.8) 
(P<0.01) ενώ για την ύφεση των συμπτωμάτων απαιτήθηκε αεροδιαστολή ή από του στόμα-
τος ενδοσκοπική μυοτομή. Στους ασθενείς με EGJ-oo, η δυσφαγία υφέθηκε εντός 4(3.5) μη-
νών ενώ κατά τη δεύτερη HRM δεν διαπιστώθηκε εικόνα EGJ-oo και η IRP ήταν 13.6 (1) έναντι 
17.4 (1.8) αρχικά (P=0.05). Διαφορές στα ποσοστά εμβολιασμού, συμπτωματικής/ασυμπτω-
ματικής νόσου, λοιπών νευρολογικών εκδηλώσεων, ανάγκης για νοσηλεία, φαρμακευτικής 
αγωγής δεν παρατηρήθηκαν. Σε Ν=2 ασθενείς με EGJ-oo και διαθέσιμα επίπεδα αντισωμάτων 
έναντι SARS-CoV-2 στις 3-4 εβδομάδες και 3.5-4 μήνες μετά τη θετική RT-PCR, η βελτίωση της 
δυσφαγίας συνέπεσε με υποτριπλασιασμό του τίτλου των αντισωμάτων. 
Συμπεράσματα: Η post-COVID-19 δυσφαγία συνδυάζεται με διαταραχές EGJ που πυροδο-
τούνται ή επιδεινώνονται από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2. Η πρωτοεμφανιζόμενη δυσφαγία 
συσχετίζεται με EGJ-oo και φθίνει σταδιακά. Η βελτίωση πιθανά αντικατοπτρίζει τη φθίνουσα 
αντι- SARS-CoV-2 ανοσία, αναδεικνύοντας έμμεσα τη συμμετοχή (αυτο)άνοσου μηχανισμού. 
Η επιδείνωση προϋπάρχουσας δυσφαγίας από τον SARS-CoV-2 συνδυάζεται με φαινότυπο 
Αχαλασίας τύπου ΙΙ και απαιτεί ενδοσκοπική παρέμβαση για τη λύση της. 
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EKΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ
Σκουλούδης Ε, Καρτσώλη Σ, Τοουλιά Μ, Αργυράκης Τ, Μέλλος Α, Βρακάς Σ, Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η έκβαση των εμβολιασμένων 
ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) μετά από COVID-19 
λοίμωξη. 
Μέθοδοι: Καταγράφηκαν ασθενείς που ανέφεραν λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και 
οι οποίοι ήταν εμβολιασμένοι τουλάχιστον 4 βδομάδες πριν. Καταγράφηκαν δημο-
γραφικά στοιχεία, θεραπείες που λάμβαναν οι ασθενείς σχετικά με τις ΙΦΝΕ, ιστορικό 
εμβολιασμού, η πορεία και η έκβαση της COVID-19 λοίμωξης.
Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 26 ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη την πε-
ρίοδο 01/06/2021-01/06/2022. Από τους ασθενείς αυτούς 12 (46.2%) ήταν άνδρες 
και 14 γυναίκες (53.8%), 10 (38.5%) με ιστορικό ελκώδους κολίτιδας και 16 (61.5%) 
νόσου Crohn. Mέση ηλικία νόσησης ήταν 44±8 έτη. Μέσος χρόνος μεταξύ της τελευ-
ταίας δόσης και της λοίμωξης ήταν 3.6±1 μήνες. Αnti-TNF μονοθεραπεία λάμβαναν 
7 ασθενείς, 4 ασθενείς λάμβαναν συνδυαστική θεραπεία anti-TNF παράγοντα με 
αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη. Έξι ασθενείς λάμβαναν 5-ΑSA, τρεις λάμβαναν αζα-
θειοπρίνη, τρεις ασθενείς βεντολιζουμάμπη ένας ασθενής ουστεκινουμάμπη, ένας 
ασθενής τοφασιτινίμπη και ένας δεν λάμβανε θεραπεία κατά τη διάγνωση της λοί-
μωξης. Στο 73% (19/26) των ασθενών το φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου ήταν 
σε κλινική ύφεση. Συννοσηρότητες αναφέρονται στο 50% των ασθενών. Όλοι οι 
ασθενείς εμφάνισαν ήπια συμπτώματα κατά τη λοίμωξη, ενώ ένας χρειάστηκε να 
νοσηλευτεί με καλή έκβαση. 
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των πλήρως εμβολιασμένων ασθενών με ΙΦΝΕ ανέ-
πτυξαν ήπια συμπτώματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Αυτά τα αποτελέσματα 
ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 και ιδίως σε ανοσοκα-
τεσταλμένους ασθενείς.

ΠΑ30

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΣΟΥ 
ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ορφανουδάκη Ε, Χλωράκης Γ, Φωτεινογιαννοπούλου Κ, Θεοδωράκη Ε, Δρυγιαννάκης Ι, 
Τσαφαρίδου Μ, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Σκοπός: Περίπου το 15% των περιπτώσεων ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του 
εντέρου (ΙΦΝΕ) διαγιγνώσκονται μετά την ηλικία των 60 ετών (elderly onset-EO). Πα-
ράλληλα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού παρακολουθούνται αρκετοί ηλικιωμέ-
νοι ασθενείς με ΙΦΝΕ (>60 ετών) η διάγνωση των οποίων είχε γίνει σε νεότερη ηλικία 
(adult onset-AO). Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά και τις 
θεραπευτικές επιλογές στους ηλικιωμένους ασθενείς με πρωτοδιάγνωση ΙΦΝΕ πριν 
και μετά τα 60 έτη. 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς με ΙΦΝΕ που ήταν υπό παρακο-
λούθηση από το 2012 ως το 2022 ηλικίας >60 έτη κατά την ένταξη στη μελέτη. Διαχω-
ρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία διάγνωσης της νόσου σε <60 (ΑΟ) και ≥60 (ΕΟ) έτη και 
έγιναν συγκρίσεις στα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, στις θεραπείες και 
στην έκβαση (χειρουργεία για τη νόσο, εμφάνιση κακοήθειας, θάνατος). 
Αποτελέσματα: Από ένα σύνολο 1.104 ασθενών, 325 είχαν τρέχουσα ηλικία ≥ 60 έτη 
(29%). Από αυτούς 267 με πλήρη δεδομένα εντάχθηκαν στη μελέτη. ΕΟ είχαν 100 
(37%) και ΑΟ 167 (63%). Η διάμεση (IQR) ηλικία διάγνωσης ήταν 47 (37–53) για τους 
AO και 66 (62–71) έτη για τους EO (p<0.0001) και η διάμεση διάρκεια νόσου 23 (15–31) 
και 9 (5–14) έτη αντίστοιχα (P<0.0001). Το άρρεν φύλο (AO:61%, EO:68%), η ελκώδης 
κολίτιδα (ΕΚ) (AO: 60%, EO: 53%) και το θετικό οικογενειακό ιστορικό για ΙΦΝΕ (16% 
vs 6%) ήταν συχνότερα στους ΑΟ. Η ΕΚ εντοπιζόταν κυρίως στο αριστερό κόλον ή 
ορθό (Ε1/Ε2) και στις δύο υποομάδες (AO:62%, EO:53%) ενώ η νόσος Crohn (NC) είχε 
κυρίως ειλεοκολική εντόπιση (38%) στους ΑΟ και ειλειική εντόπιση (66%) στους EO με 
προεξάρχοντα φαινότυπο τον φλεγμονώδη (ΑΟ:69% και ΕΟ:79%). Υπήρχε μειωμένη 
χρήση ανοσοκατασταλτικών στους ΕΟ (17% vs 40.8%, p=0.0001) όχι όμως βιολογι-
κών παραγόντων (40.1% vs 32%, p=0.18) ή κορτικοειδών (21.5% vs 16%, p=0.27). Στη 
διάρκεια παρακολούθησης καταγράφηκαν παρόμοια ποσοστά σε χειρουργεία για τη 
νόσο (12.5% ΑΟ vs 9% EO) και εμφάνισης κακοηθειών (18.5% ΑΟ vs 14% ΕΟ) αλλά 
περισσότεροι θάνατοι στους ΕΟ (20% vs 8.3%; p=0.0063).
Συμπεράσματα: Υπάρχουν μερικές διακριτές διαφορές στα δημογραφικά, κλινικά 
χαρακτηριστικά και βαρύτητα της νόσου μεταξύ ΑΟ και ΕΟ ασθενών με ΙΦΝΕ που χρή-
ζουν περαιτέρω μελέτης.

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΦΝΕ (VERY EARLY ONSET IBD- VEOIBD): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕ-
ΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Καραγιάννη Β-Μ,1 Ρογαλίδου Μ,1 Δημάκου Κ,2 Στασινού Ε,1 Γεωργιλά Χ,1 Γιαμούρης Β,1 Μαργώ-
νη Δ,1 Γιαννάκη Α,1 Παπαδοπούλου Α1,2

1Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας- Ηπατολογίας, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα 
Γαστρεντερολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Να περιγραφούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η συμπτωματολογία, τα ενδο-
σκοπικά και ιστολογικά ευρήματα των παιδιών που διαγνώστηκαν με VEO-IBD, την πορεία της 
νόσου τους, καθώς και τη θεραπευτική αγωγή που έλαβαν.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομικός έλεγχος των ιατρικών φακέλων των 
παιδιών που διαγνώστηκαν με VEO- IBD, τα τελευταία 8 έτη, από τον Ιούνιο 2013 έως τον 
Νοέμβριο 2021.
Αποτελέσματα: Τριανταπέντε ασθενείς διαγνώστηκαν στο άνωθεν διάστημα με VEO- IBD. Το 
46% ήταν άρρενες. Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν οι 32 μήνες (3–66 μήνες). Το 49% των ασθε-
νών (17/35) διαγνώστηκε με ελκώδη κολίτιδα, το 40% (14/35) με αταξινόμητη κολίτιδα και το 
11% (4/35) με νόσο Crohn. Τα συνηθέστερα προβάλλοντα συμ πτώματα ήταν: αιμορραγικές 
διαρροϊκές κενώσεις σε 23/35 (66%), πρόσμιξη αίματος σε κενώσεις φυσιολογικής σύστα-
σης σε 12/35 (34%), περιεδρική νόσος με έκζεμα σε 2/35 (6%). 11/35 ασθενείς παρουσίαζαν 
κατά τη διάγνωση της νόσου εξωεντερικές εκδηλώσεις: 3 επίμονο πυρετό, 4 καθυστέρηση 
αύξησης/ανάπτυξης, 1 ιερολαγονίτιδα και 3 ηπατική συμμετοχή: 1 αυτοάνοση ηπατίτιδα και 
2 σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης (αυτοάνοση ηπατίτιδα και πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα). Αναφορικά με τα ενδοσκοπικά- ιστολογικά ευρήματα: Το 40% είχε συμμετοχή από 
το ανώτερο πεπτικό, 14% τελική ειλεΐτιδα και όλοι οι ασθενείς είχαν συμμετοχή του παχέος 
εντέρου. Σε όλους τους ασθενείς, εξαιρουμένων αυτών με μεμονωμένη πρωκτοκολίτιδα, δι-
ενεργήθηκε whole exome sequencing (WES). Για την επαγωγή ύφεσης χρησιμοποιήθηκαν 
κορτικοστεροειδή σε όλους τους ασθενείς εκτός αυτών με πρωκτοκολίτιδα που αποκρίθηκαν 
στη σουλφασαλαζίνη και σε 2 ασθενείς με ανεπάρκεια του υποδοχέα IL-10 που αντιμετω-
πίστηκαν εξ αρχής με Infliximab. 15/35 ασθενείς με κορτικοανθεκτική/κορτικοεξαρτώμενη 
νόσο έλαβαν βιολογικό παράγοντα: Ιnfliximab 8, Adalimumab1, Vedolizumab 5 (1 σε συν-
δυασμό με Sirolimus) και Sirolimus 1 ασθενής. Σχετικά με τη θεραπεία συντήρησης : 25/35 
ασθενείς έλαβαν σουλφασαλαζίνη, 24/35 αζαθειοπρίνη, 15/35 βιολογικό παράγοντα. Δύο 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μετά από διά-
γνωση της ανεπάρκειας του υποδοχέα της IL-10.
Συμπεράσματα: Ο κυρίαρχος φαινότυπος της νόσου ήταν η ελκώδης κολίτιδα. Η πλειοψηφία 
των ασθενών είχαν εκτεταμένη και βαριά νόσο και το ~1/3 αυτών έχρηζε αγωγής με βιολογι-
κό παράγοντα. Είναι κρίσιμο να γίνεται εκτενής διερεύνηση με WES και λειτουργικές δοκιμα-
σίες για τη διάγνωση μονογονιδιακής νόσου που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN (NC)
Καραχάλιου Α,1 Λεκάκης Β,2 Μπλέτσα Μ,3 Μάντζαρης Γ,4 Καραμπέκος Γ,4 Μανωλάκης Α,4 Τζου-
βαλά Μ,5 Ζαχαροπούλου Ε,5 Μπάμιας Γ,6 Κοντογιάννη Μ1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
"Λαϊκό", Αθήνα, 3Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η Σωτηρία», Αθήνα, 4Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-
Πολυκλινική  Αθηνών», Αθήνα, 5Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο 
Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Πειραιάς, 6Γαστρεντε-
ρολογικό Τμήμα, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 
Αθηνών «Η Σωτηρία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Η δυσθρεψία επηρεάζει δυσμενώς την έκβαση της NC με συχνότερες υποτροπές, 
μεγαλύτερα διαστήματα νοσηλείας και συχνότερες επιπλοκές της νόσου. Σκοπός της πα-
ρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της παρουσίας δυσθρεψίας στην κλινική 
έκβαση ασθενών με NC.
Υλικό-Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν 238 ενήλικοι ασθενείς με ΝC [54,6% άνδρες, 41,4±14,3 
ετών, 36,6% με ενεργή νόσο (Harvey-Bradshaw Index-HBI ≥5)]. Η αξιολόγηση της παρου-
σίας δυσθρεψίας πραγματοποιήθηκε με τα κριτήρια GLIM (Global Leadership Initiative on 
Malnutrition). Πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση των ασθενών στους 6, 12 και 24 μήνες από 
την αρχική αξιολόγηση και καταγράφηκαν η ανάγκη νοσηλείας λόγω υποτροπής, χορήγησης 
κορτικοστεροειδών, αλλαγής βιολογικού παράγοντα, χορήγησης αντιβιοτικών, χειρουργικής 
επέμβασης και η ενεργότητα της νόσου. 
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός δυσθρεψίας κατά την ένταξη στη μελέτη ήταν 12,2%. Πραγ-
ματοποιήθηκαν μοντέλα πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης στους 6, 12 και 24 μήνες με 
εξαρτημένη μεταβλητή παράγοντες της κλινικής έκβασης και ανεξάρτητη την κατηγοριοποί-
ηση με βάση την παρουσία δυσθρεψίας. Στους 6 μήνες, παρατηρήθηκε ότι η παρουσία δυ-
σθρεψίας συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα εντατικοποίησης ή αλλαγής του βιολογικού 
παράγοντα [Σχετικός Λόγος (ΣΛ): 2,56, 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ): 1,13–5,78, p-value: 
0,02], διενέργειας χειρουργικής παρέμβασης (ΣΛ: 4,72, 95% ΔΕ: 1,28–17,36, p-value: 0,011) και 
δυσμενούς έκβασης (χειρουργείο, αλλαγή φαρμάκου, έναρξη βιολογικού παράγοντα, χορή-
γηση κορτικοστεροειδών, ανάγκη νοσηλείας, καρκίνος) (ΣΛ: 2,63, 95% ΔΕ:1,12-6,15, p-value: 
0,021). Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με δυσθρεψία και ενεργή νόσο στην αρχή της 
μελέτης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν σε ενεργή νόσο σε σχέση με τους 
ασθενείς χωρίς δυσθρεψία και ενεργή νόσο (ΣΛ: 3,5, 95% ΔΕ: 1,51-8,14, p-value: 0,002) και 
οι ασθενείς με δυσθρεψία και ύφεση είχαν μικρότερη πιθανότητα να παραμείνουν σε ύφεση 
σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς δυσθρεψία (ΣΛ: 0,23, 95% ΔΕ: 0,094–0,612, p-value: 0,001). 
Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στους 12 και 24 μήνες χωρίς ωστόσο να φτάσουν 
τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δια-
φορές στο ποσοστό ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία, κορτικοστεροειδή ή αντιβιοτική 
αγωγή στο διάστημα 6–24 μηνών σε ασθενείς με ή χωρίς δυσθρεψία.
Συμπεράσματα: Η παρουσία δυσθρεψίας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για δυσμενέστερη 
έκβαση και καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη και διατήρηση ύφεσης σε ασθενείς με NC.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ IBDU ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ UC: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IBD BIORESOURCE 
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Καπιζιώνη Χ, Desoki R, Balendran K, Lam D, Shawky R, Parkes M, Raine T
IBD unit, Addenbrooke's Hospital, Cambridge, UK

Σκοπός: Υπάρχει ένδεια δεδομένων από τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά και δεδομένα πραγ-
ματικής ζωής για την αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με Αδι-
ευκρίνιστη Κολίτιδα (ΑΚ). Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση της αποτελεσματικότητας 
της βιολογικής θεραπείας 1ης γραμμής σε ασθενείς με ΑΚ και η σύγκρισή της με εκείνη ασθε-
νών με Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ).
Υλικό-Μέθοδος: Δημογραφικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΑΚ και ΕΚ 
που έλαβαν βιολογική θεραπεία 1ης γραμμής από τη βάση δεδομένων IBD BioResource του 
Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφηκαν αναδρομικά. Για τη σύγκριση μεταξύ των θεραπειών 
τόσο εντός της ομάδας της ΑΚ όσο και μεταξύ αυτής και της ομάδας της ΕΚ μελετήθηκαν οι 
καμπύλες Kaplan Meier μετά από εξισορρόπηση των ομάδων χρησιμοποιώντας Propensity 
Score Matching – Inverse Probability Treatment Weighting (PSA –IPTW).
Αποτελέσματα: Συνολικά, 198 και 3856 ασθενείς με ΑΚ και ΕΚ αντίστοιχα συμπεριλήφθη-
καν στη μελέτη. Στην ομάδα της ΑΚ, διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 2.6 έτη (IQR 
1.1–4.6), 104 (52.5%) ασθενείς ήταν γυναίκες, διάμεση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 28 έτη (IQR 
19.7–42) και διάμεση διάρκεια νόσου τα 10.4 έτη (IQR 6.7–15.7). Η πλειοψηφία των ασθενών 
με ΑΚ έλαβαν infliximab (n=143) ενώ οι υπόλοιποι adalimumab (n=42) και vedolizumab 
(n=13) χωρίς σημαντική διαφορά στη διατήρηση της θεραπείας πριν και μετά την αντιστοί-
χιση (προ IPTW log rank p=0.062; 
μετά IPTW, log rank p=0.135). Καμία 
διαφορά δεν βρέθηκε επίσης στη δι-
ατήρηση της βιολογικής θεραπείας 
μεταξύ ασθενών με ΑΚ και ΕΚ (προ 
IPTW, log rank p=0.581; μετά IPTW, 
log rank p=0.438, βλ. εικόνα).
Συμπεράσματα: Η διατήρηση της 
βιολογικής θεραπείας 1ης γραμμής 
δεν διέφερε μεταξύ anti-TNF πα-
ραγόντων και vedolizumab στους 
ασθενείς με ΑΚ ούτε μεταξύ ασθε-
νών με ΑΚ και ΕΚ. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι στην ομάδα των ασθενών 
με ΑΚ, το vedolizumab παρουσίασε 
αριθμητικά καλύτερα αποτελέσματα 
αλλά πιθανώς λόγω του μικρού αριθ-
μού ασθενών η διαφορά δεν άγγιξε 
τη στατιστική σημαντικότητα.

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΦΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑDALIMUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Βιάζης Ν, Κουστένης Κ, Βερετάνος Χ, Μουντάκη Α, Αλμπάνη Φ, Τσάτσα Α, Τρίκολα Α, 
Μπέκα Ε, Αρβανίτης Κ, Γεωργιάδη Τ, Νούσιας Γ, Μυλωνάς Ι, Κοζομπόλη Δ, Παπαρίζου Ν, 
Καραούζας Λ, Παπαστεργίου Β, Αρχαύλης Ε, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, 
Χατζηευαγγελινού Χ, Κατωπόδη Κ, Βιεννά Ε, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική 
Αθηνών», Αθήνα

Σκοπός: H επούλωση του βλεννογόνου είναι ένας από τους στόχους της θεραπείας σε 
ασθενείς με νόσο Crohn. Στους ασθενείς με εντόπιση της νόσου στο λεπτό έντερο η 
επούλωση του βλεννογόνου μπορεί να ελεγχθεί με την ενδοσκόπηση με κάψουλα του 
λεπτού εντέρου (ΚΛΕ). Σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξει το ποσοστό επίτευξης 
βαθιάς ύφεσης, δηλαδή επούλωσης του βλεννογόνου και κλινικής ύφεσης σε ασθενείς 
με νόσο Crohn του λεπτού εντέρου, μετά από θεραπεία με adalimumab. 
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους 
τους ασθενείς που υπoβλήθηκαν σε ΚΛΕ στο τμήμα μας από 1/3/2003 έως 30/6/2022. 
Από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν στην εξέταση για διερεύνηση πιθανής ή επι-
βεβαιωμένης νόσου Crohn του λεπτού εντέρου αναζητήθηκαν εκείνοι που έλαβαν 
adalimumab (φάρμακο αναφοράς ή βιο-ομοειδές) για την αντιμετώπιση της νόσου 
και υποβλήθηκαν σε επαναληπτική ΚΛΕ τουλάχιστον 24 εβδομάδες μετά την έναρξη 
της αγωγής. Ως ενδοσκοπική επούλωση ορίστηκε ένα Lewis score < 350, ενώ η κλινική 
ύφεση ορίστηκε ως Harvey Bradshaw index ≤ 4.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της καταγραφής συνολικά 61 ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε ΚΛΕ πριν και μετά τη χορήγηση adalimumab για την αντιμετώπιση νόσου 
Crohn του λεπτού εντέρου (άνδρες/γυναίκες: 31/30, μέσης ηλικίας ± SD: 31.2±14.1 
έτη). Από τους ασθενείς αυτούς οι 6 (9.8%) είχαν και εξω-εντερικές εκδηλώσεις από 
τις αρθρώσεις. Μετά από μία μέση χορήγηση adalimumab 104 εβδομάδων (εύρος 
24-416 εβδομάδες), βλεννογονική επούλωση παρατηρήθηκε σε 29 ασθενείς (47.5%). 
Όλοι οι ασθενείς που παρουσίασαν βλεννογονική επούλωση είχαν παράλληλα και κλι-
νική ύφεση (Harvey Bradshaw index ≤ 4). 
Συμπεράσματα: Η εντεροσκόπηση με την κάψουλα του λεπτού εντέρου μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάδειξη βλεννογονικής επούλωσης, η οποία και παρατηρείται πε-
ρίπου στο ήμισυ των ασθενών με νόσο Crohn του λεπτού εντέρου που λαμβάνουν 
θεραπεία με adalimumab. 

ΤΟ TOFACITINIB ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ TISSUE FACTOR ΑΠΟ IL-10 ΚΑΙ IL-13 ΣΕ 
ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Δρυγιαννάκης Ι,1 Τζενάκη Ν,1 Αρχοντουλάκη Ε,2 Φιλίδου Ε,3 Κανδηλογιαννάκης Λ,3 Βαλάτας Β,1 
Κολιός Γ,3 Κουτρουμπάκης Ι1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 
2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγεί-
ας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Σκοπός: Ο ιστικός παράγοντας (tissue factor-TF) είναι πλειοτροπική μεμβρανική γλυκοπρω-
τεΐνη με σημαντικό ρόλο σε πήξη, φλεγμονή και ομοιόσταση εξωκυττάριας ουσίας. Έχουμε 
δείξει ότι τα στρωματικά κύτταρα της lamina propria του παχέος εντέρου (ΣΚΠΕ) διαθέτουν 
υποδοχείς κυτταροκινών (συμπεριλαμβανομένων IL-10, IL-13), είναι ανοσολογικά ενεργά και 
ο TF σε αυτά είναι επαγώγιμος. Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) χαρακτηρίζεται από αποδιαφορο-
ποίηση του υποβλεννογόνιου συνδετικού ιστού και συστηματική θρομβοφιλία. Το tofacitib, 
αναστολέας JAK κινασών, νέα θεραπεία της ΕΚ, τροποποιεί μεταγραφικά πλειάδα κυττάρων, 
αλλά έχει ενοχοποιηθεί για θρομβώσεις. Συγκρίναμε την έκφραση TF μεταξύ ΣΚΠΕ ασθενών 
με ΕΚ και ομάδας ελέγχου (ΟΕ) και διερευνήσαμε υπό ποιες συνθήκες πόλωσης της ειδικής 
ανοσίας η μεταγραφή του TF επάγεται, καθώς και την επίδραση του tofacitinib.
Υλικό-Μέθοδοι: ΣΚΠΕ απομονώθηκαν από βιοψίες με αποεπιθηλιοποίηση και μετουσίωση 
του συνδετικού ιστού. Ανακαλλιεργήθηκαν ex vivo και διεγέρθηκαν επί 6 ώρες με κυτταροκί-
νες πόλωσης Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων (Τ helper- Th) προς Th1 (TNF-α, IFN-γ), Th2 (IL-4, 
IL-13) ή Τ regulatory (Treg: TGF-β, IL-10) κύτταρα. Λύθηκαν σε χαοτροπικό διάλυμα, κατακρη-
μνίσθηκε το RNA και το υπολειμματικό DNA λύθηκε με DNase και το mRNA μεταγράφηκε σε 
cDNA και πολλαπλασιάστηκε με αντίστροφη μεταγραφάση. Με ποσοτική PCR ποσοτικοποιή-
θηκε η έκφραση mRNA ως CT των TF και RPL4 (γονίδιο αναφοράς). Υπολογίσθηκαν τα ΔΔCT 
και οι μέσες τιμές τους.
Αποτελέσματα: Αδιέγερτα ΣΚΠΕ εξέφραζαν στην κυτταροκαλλιέργεια TF mRNA με τα 
απομονωθέντα από ΕΚ να έχουν 4πλάσια έκφραση σε σχέση με αυτά της ΟΕ (ΔΔCT 0.052 
vs 0.012). Η IL-10, χαρακτηριστική λεμφοκυτταρικής πόλωσης προς ανοσορρυθμιστικά Τreg, 
προκάλεσε περαιτέρω αύξηση του TF mRNA στο 12πλάσιο σε ΣΚΠΕ από ΕΚ (0.62 vs 0.052). Η 
IL-13, χαρακτηριστική Τh2 απαντήσεων, 4πλασίασε το TF mRNA (0.2 vs 0.052). Αντίθετα καμία 
κυτταροκίνη δεν είχε επίδραση σε ΣΚΠΕ ΟΕ. Η επιπλέον προσθήκη tofacitinib είχε ανασταλ-
τική δράση επί των επαγωγών αυτών. Η επαγωγή της IL-10 ελαττώθηκε σε 4πλασιασμό αντί 
12 πλασιαμού (0.19 vs 0.62) και η επαγωγή της IL-13 ανεστάλη (0.045 vs 0.2- αδιέγερτα ΣΚΠΕ 
0.052).
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ΕΚ τα ΣΚΠΕ υπερεκφράζουν TF. Oι Th2 και οι Treg κυτ-
τατοκίνες επιτείνουν την υπερέκφραση του TF μέσω JAK κινασών. Το tofacitinib αναστέλλει 
τις επαγωγές αυτές και αυτό δυνητικά αποτελεί μέρος του φαρμακολογικού μηχανισμού του.

 



ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):25 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):25

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):25 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):25

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 25

ΠΑ37 ΠΑ38

ΠΑ39 ΠΑ40

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΦΝΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙ-
ΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19 ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Καραγιάννη Β-Μ,1 Δημάκου Κ,2 Ρογαλίδου Μ,1 Στασινού Ε,1 Γεωργιλά Χ,1 Γιαμούρης Β,1 
Μαργώνη Δ,1 Παπαδοπούλου Α1,2

1Mονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα, 
2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Σκοπός: Να προσδιοριστούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, ο τύπος 
των ΙΦΝΕ και τα προβάλλοντα συμπτώματα αυτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε 
Τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό-Μέθοδοι: Έγινε αναδρομικός έλεγχος των ενδοσκοπήσεων πεπτικού και των 
ιστολογικών εκθέσεων ασθενών ηλικίας έως 18 ετών από τον Μάρτιο 2020 έως τον 
Αύγουστο 2021 και καταγράφησαν τα νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά ΙΦΝΕ, με βάση 
το ιστορικό, τα μακροσκοπικά και τα ιστολογικά ευρήματα. 
Αποτελέσματα: Συνολικά διαγνώστηκαν 46 περιστατικά ΙΦΝΕ. Από αυτά τα 23/46 
(50% ) ήταν νόσος Crohn, 15/46 (32,6%) Ελκώδης κολίτιδα, 5/46 (10,9%) αταξινόμη-
τη κολίτιδα, 3/46 (6,5%) πολύ πρώιμης έναρξης ΙΦΝΕ. Από τους νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς 22/46 (47,8%) ήταν αγόρια και 24/46 (52,1%) κορίτσια. Το ηλικιακό εύρος 
ήταν από 6 μήνες έως 17 έτη, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 11 έτη και διάμεση τα 
12 έτη. Τα πιο συχνά συμπτώματα προβολής των ΙΦΝΕ ήταν κενώσεις με πρόσμιξη 
αίματος (22/46), κενώσεις με βλεννοαιματηρή πρόσμιξη (7/ 46) και οι διαρροϊκές κε-
νώσεις, ενώ ακολουθούσαν απώλεια βάρους σώματος, πυρετός και κοιλιακό άλγος. Η 
πλειονότητα των ασθενών, όπως αναμενόταν, παρουσίαζε αυξημένη καλπροτεκτίνη 
κοπράνων και δείκτες φλεγμονής.
Συμπεράσματα: Οι αιμορραγικές κενώσεις ήταν το συχνότερο σύμπτωμα προβολής 
των ΙΦΝΕ.Η νόσος Crohn υπερτερεί μεταξύ των άλλων τύπων ΙΦΝΕ, σε συμφωνία με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα. Στο κέντρο μας, τα κορίτσια αποτελούσαν την πλειοψηφία 
των ασθενών. 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ
Γιοβάνης Ε, Ευταξίας Χ, Βαδαρλής Α, Τόλης Χ, Τσαρούχης Κ, Μουαλλήμογλου Φ, Τίκος Γ, 
Παυλής Α, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Βασιλείου Κ, Μάρης Θ, Κοτανίδης 
Ν, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσ-
σαλονίκη

Εισαγωγή: Η σιδηροπενική αναιμία των ΙΦΝΕ είναι πολυπαραγοντική επιπλοκή που 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η χορήγηση σιδήρου από το 
στόμα συχνά δεν είναι αποτελεσματική. 
Σκοπός της μελέτης είναι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορήγησης IV 
καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου στη θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας ασθενών με 
ΙΦΝΕ 
Ασθενείς και Μέθοδοι: Το διάστημα Απρίλιος 2021-Απρίλιος 2022 μελετήθηκαν 62 
ασθενείς με ΙΦΝΕ (41 με νόσο CROHN) και σιδηροπενική αναιμία (Α:33, Γ:29 άνδρες), 
ΜΗ 40 ετών (εύρος: 16-75) χορηγήθηκαν χορηγήθηκε ενδοφλέβια καρβοξυμαλτοζικό 
σίδηρο (500 mg), μία δόση και μια δεύτερη σε 2 εβδομάδες. Δέκα οκτώ ασθενείς είχαν 
λάβει σίδηρο από το στόμα χωρίς ανταπόκριση ενώ 3/18 διέκοψαν λόγω εμφάνισης 
διάρροιας. Κανείς ασθενής δεν έλαβε επί πλέον ερυθροποιητίνη ή μετάγγιση ερυ-
θρών. Το αποτέλεσμα αξιολογήθηκε σε 4 εβδομάδες από την πρώτη δόση.
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή αιμοσφαιρίνης πριν από την πρώτη δόση ήταν 9,5 g/dL, 
Hct: 30,8%, Ferritin: 63,4 ng/mL, Fe: 36 μg/dl, MCV 75,4 fl. Τέσσερεις εβδομάδες μετά 
από τη δεύτερη δόση η μέση τιμή της Ηb αυξήθηκε σε 12,9g/dL, του Hct σε 35,1% 
Ferritin: 166,1 ng/mL, Fe: 87 μg/dl, MCV 84,3,5 fl. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν υποκειμε-
νική βελτίωση του αισθήματος εύκολης κόπωσης και αδυναμίας. Δεν παρατηρήθηκε 
καμία παρενέργεια.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση ενδοφλέβιου καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου είναι απο-
τελεσματική και ασφαλής θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ
Ευταξίας Χ, Γιοβάνης Ε, Βαδαρλής Α, Τόλης Χ, Τσαρούχης Κ, Μουαλλήμογλου Φ, Τίκος Γ, 
Παυλής Α, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Βασιλείου Κ, Μάρης Θ, Κοτανίδης 
Ν, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσ-
σαλονίκη 

Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή εμφάνισης νεοπλασίας και δυσπλασίας σε ασθε-
νείς με ΙΦΝΕ από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 
Ασθενείς και Μέθοδοι: Διακόσιοι ένας ασθενείς, 125 (62,2%) με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) 
69 (34,3%) με Crohn’s (CD) και 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα που εξετάσθηκαν 
από την κλινική τη δεκαετία 2012/2022. 
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των φακέλων των ασθενών καρκίνος παχέος εντέρου 
(ΚΠΕ) βρέθηκε σε έναν ασθενή με συριγγοποιητική νόσο Crohn, οποίος υποβλήθηκε 
σε κολεκτομή και χημειοθεραπεία. Βαρεία δυσπλασία (ενδοεπιθηκιαλή νεοπλασία) 
ανιχνεύθηκε σε 2 ασθενείς, μία με CD που υποβλήθηκε σε κολεκτομή και έναν ασθενή 
με ΕΚ ο οποίος αρνήθηκε να χειρουργηθεί και αντιμετωπίσθηκε ενδοσκοπικά με βλεν-
νογονεκτομή και παρακολούθηση. Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστορικό πάνω από 10 έτη, ο 
ασθενής με τον ΚΠΕ ελάμβανε βιολογικό παράγοντα και οι ασθενείς με τη δυσπλασία 
η μία αζαθειοπρίνη και ο δεύτερος 5 ΑΣΑ. Κανείς ασθενής δε είχε σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα η οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου. Εξωεντερικά νεοπλάσματα 
αναπτύχθηκαν 6 και συγκεκριμένα 1 με νέο στομάχου, 1 με Hodgin λέμφωμα, 1 μή-
τρας, και 1 ωοθηκών, 1 πνεύμονος και 1 στον μαστό. Ένας θάνατος από το νεόπλα-
σμα πνεύμονος. Όλα τα εξωεντερικά νεοπλάσματα ελάμβαναν βιολογικό παράγοντα 
–Infliximab εκτός του πνεύμονος που ελάμβανε αζαθειοπρίνη.
Συμπέρασμα: Η ανάπτυξη νεοπλασίας και δυσπλασίας εντερικών ή μη κατά τη δι-
άρκεια της παρακολούθησης ήταν εξαιρετικά χαμηλή (~4%) και η πρόγνωση σχετικά 
καλή.

EΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 
Δ (HDV) ΣΕ HBSAG-ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HERACLIS-HDV: HELLENIC MULTICENTER REAL-
LIFE CLINICAL STUDY FOR HDV)
Λακιωτάκη Δ,1 Μιμίδης Κ,2 Μανωλακόπουλος Σ,3 Τριάντος Χ,4 Βλαχογιαννάκος Ι,1 Βερετάνος Χ,5 
Deutsch M,3 Καραταπάνης Σ,6 Γουλής Ι,7 Ελευσινιώτης Ι,8 Χολόγκιτας Ε,1 Σεβαστιανός Β,5 Χρι-
στοδούλου Δ,9 Σαμωνάκης Δ,10 Μάνεσης Ε,11 Καπάταης Α,12 Παπαδόπουλος Ν,3 Ιωαννίδου Π,1 
Γερμανίδης Γ,13 Γιαννούλης Γ,14 Κόγιας Δ,15 Κρανιδιώτη Χ,3 Ζησιμόπουλος Κ,4 Μελά Μ,5 Κοντός Γ,3 
Φυτιλή Π,1 Μανώλακα Χ,6 Αγοραστού Π,7 Πάντζιος ΙΣ,8 Καραγιαννάκης Δ,1 Γελαδάρη Ε,5 Ψύχος 
Ν,9 Ζάχου Κ,14 Χαλκίδου Α,15 Σπανουδάκη Α,3 Θωμόπουλος Κ,4 Νταλέκος Γ,14 Παπαθεοδωρίδης Γ1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπ-
ποκράτειο», 4Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ «Πάτρας», 5Δ’ Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελι-
σμός», 6Α’ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ρόδου, 7Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκρά-
τειο», 8Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι», 9Γαστρεντερολογική Κλινική, 
ΠΓΝ Ιωαννίνων, 10Γαστρεντερολογική και Ηπατολογική Μονάδα, ΠΓΝ Ηρακλείου, 11Ηπατολογική Μο-
νάδα, Eυρωκλινική Aθηνών, 12ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» & ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα», 
13Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΓΝΘ «AΧΕΠΑ», 14Παθολογική Κλινική και Ερευνητικό Ερ-
γαστήριο, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΓΝ Λάρισας, 15Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σκοπός: Η HDV λοίμωξη σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα/θνητότητα, αλλά η υποεκτίμη-
σή της είναι συχνή με ποσοστά που κυμαίνονται ευρέως σε διάφορες χώρες. Μελετήθηκαν το 
ποσοστό ελέγχου anti-HDV σε HBsAg+ ασθενείς και οι παράγοντες-φραγμοί που επηρεάζουν 
την HDV διάγνωση. 
Μεθοδολογία: Συλλέχθηκαν δεδομένα με ειδικό έντυπο από όλους τους HBsAg+ ασθενείς που 
είχαν ≥1 επίσκεψη εντός 5ετίας (11/2016-10/2021) στα 14 τριτοβάθμια ηπατολογικά κέντρα της 
αναδρομικής-προοπτικής μελέτης HERACLIS-HDV. Οι ασθενείς που δεν είχαν ελεγχθεί, επισκέ-
φθηκαν τα κέντρα μεταξύ 10/2021- 03/2022 για anti-HDV έλεγχο. 
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 5.079 HBsAg+ασθενείς (ηλικία: 56±16 ετών, άνδρες: 59%, 
HBeAg-αρνητ.: 97%). Από αυτούς, 2.696 (53%) ασθενείς είχαν anti-HDV έλεγχο: 2105 (41%) πριν 
και 591 (12%) μετά την έναρξη της μελέτης. Τα ποσοστά ελέγχου anti-HDV πριν την έναρξη και 
συνολικά διέφεραν ευρέως μεταξύ των κέντρων κυμαινόμενα μεταξύ 8–88% και 14–100%, αντί-
στοιχα. Τα ποσοστά ελέγχου anti-HDV πριν (στους 5.079 ασθενείς) και μετά την έναρξη της μελέ-
της (στους 2.974 ασθενείς που δεν είχαν ελεγχθεί προηγουμένως) συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με 
ηλικία, ομάδα κινδύνου, φάση HBV λοίμωξης, τοποθεσία και μέγεθος κέντρου και περίοδο αρχι-
κής επίσκεψης. Ο επιπολασμός anti-HDV ήταν 5,8% (157/5.079), χωρίς σημαντική διαφορά στους 
ασθενείς που ελέγχθηκαν πριν [129/2105 (6,1%)] ή μετά την έναρξη της μελέτης [28/591(4,7%), 
P=0,240). Anti-HDV+ συσχετίστηκε ανεξάρτητα με νεότερη ηλικία [OR/έτος: 0,97(95%CI:0,96-0,99), 
P<0,001], ομάδα κινδύνου [ΧΕΝ:46% έναντι άλλων: 5,3%, OR:13,9(5,9-32,4), P<0,001], τόπο γέν-
νησης [εξωτερικό: 12,8% έναντι Ελλάδα: 3,3%; OR:2,8(1,8-4,4), P<0,001], στάδιο ηπατικής νόσου 
[κίρρωση/OLT: 25% έναντι όχι κίρρωση/OLT: 4%, OR:11,5(7,3-18,1), P<0,001] και περιοχή κέντρου 
[Αθήνα/Νότια Ελλάδα: 8,6% έναντι Βόρεια Ελλάδα: 2,9%, OR:2,0(1,3-3,1), P=0,003].
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά ελέγχου anti-HDV και οι δυνατότητες επανεκτίμησης ποικίλλουν 
ευρέως μεταξύ των ελληνικών κέντρων και είναι χειρότερα σε μεγαλύτερα κέντρα. Η πιθανό-
τητα ελέγχου anti-HDV είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς HBsAg+ ομάδων υψηλού κινδύνου με 
ενεργό ηπατική νόσο σε προχωρημένα στάδια, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και μη ιατρικοί 
παράγοντες. Ο επιπολασμός anti-HDV σε HBsAg+ ασθενείς ποικίλλει και είναι υψηλότερος στην 
Αθήνα και νότιες περιοχές, σε ασθενείς νεότερους, ΧΕΝ, γεννηθέντες στο εξωτερικό ή/και με 
προχωρημένα στάδια ηπατικής νόσου.
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Η AΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α-I ΜΟΡΙΟ-ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 
ΣΤΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ 
ΗΠΑΤΟΣ (NAFLD)
Γεωργιλά Κ,1 Λεγάκη Α-Ι,2 Χατζηγεωργίου Α,2 Ηλιόπουλος Α1,3

1Εργαστήριο Βιολογίας, Τομέας Βασικών Ιατρικών   Επιστημών, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2Τομέας Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Κέντρο Βασικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα

Η Aπολιποπρωτεΐνη Α-I (ApoA-I) εκφράζεται στα ηπατοκύτταρα και έχει σημαντικό ρόλο στην 
αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης αλλά η ρύθμιση της έκφρασης της ApoA-I και η δυνητι-
κή συμβολή της σε νοσήματα του ήπατος παραμένουν αδιευκρίνιστα. 
Στόχοι: (1) ο προσδιορισμός των μηχανισμών ρύθμισης των ενδοκυττάριων επιπέδων της 
ApoA-I στα ηπατοκύτταρα και (2) η διερεύνηση πιθανών ενδοκυττάριων λειτουργιών της 
σχετικών με τον μεταβολισμό λιπιδίων και τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD). 
Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν η καρκινική ηπατοκυτταρική σειρά HepG2 και πρωτο-
γενή ηπατοκύτταρα ποντικού ως κυτταρικά μοντέλα για τη μελέτη της επίδρασης γενετικών 
και εκλεκτικών χημικών παρεμποδιστών της πρωτεόλυσης, και μελετήθηκαν τα επίπεδα έκ-
φρασης και η τοπολογία της ApoA-I με ανοσοαποτύπωση, ανοσοφθορισμό και ηλεκτρονική 
μικροσκοπία. Για τη μελέτη της συμμετοχής της ΑpoA-I στη ρύθμιση του λιπιδικού μεταβο-
λισμού χρησιμοποιήθηκαν διατροφικά (Taconic) και γενετικά μοντέλα (AlbCre-ATG5KO και 
ApoA1KO) ποντικών NAFLD, και εφαρμόστηκαν τεχνικές βιοχημείας και μικροσκοπίας για 
τον προσδιορισμό λιπιδίων, που συνοδεύτηκαν από ιστολογικές και μοριακές αναλύσεις 
(RNAseq).
Αποτελέσματα: H φαρμακολογική ή γενετική παρεμπόδιση της αυτοφαγίας αλλά όχι του 
πρωτεοσώματος οδήγησε σε συσσώρευση της ApoA-I στα ηπατοκύτταρα. Αναλύοντας τα 
επίπεδα της ApoA-I υπό συνθήκες περιορισμένων θρεπτικών, οι οποίες επάγουν την αυτο-
φαγία ενώ παράλληλα καταστέλλουν αναβολικές διαδικασίες όπως τη μετάφραση, μέσω του 
mTORC1 μονοπατιού, διαπιστώσαμε ότι η καταστολή της σύνθεσης της ApoA-I επικρατεί 
στη ρύθμιση των επιπέδων της πρωτεΐνης σε σχέση με την επίδραση της πρωτεόλυσης της 
ApoA-I μέσω της αυτοφαγίας. Η προοδευτική αύξηση των επιπέδων έκφρασης της ApoA-I 
στο ήπαρ ποντικών με NAFLD/NASH, υποδεικνύει τον λειτουργικό της ρόλο στη ρύθμιση του 
λιπιδικού μεταβολισμού. Πράγματι, η αποσιώπηση της ApoA-I στα ηπατοκύτταρα οδήγησε 
σε αύξηση του λιπιδικού φορτίου, ενώ η γενετική απαλοιφή της ApoA-I σε ποντίκια τα οποία 
έχουν ιστοειδικά παρεμποδισμένη αυτοφαγία στο ήπαρ οδηγεί σε δραματική επιδείνωση της 
στεάτωσης. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη ρίχνει φως στη ρύθμιση της ApoA-I στο ήπαρ καθορίζο-
ντας ένα κύριο μετα-μεταγραφικό μονοπάτι υπεύθυνο για τον έλεγχο των ενδοκυττάριων επι-
πέδων της. Η έκφραση της ApoA-I διατηρείται από την ισορροπιστική δράση της αυτοφαγίας 
και της εξαρτώμενης από mTORC1 de novo πρωτεϊνοσύνθεσης. Επιπρόσθετα, αποκαλύπτου-
με ένα καινούργιο ρόλο της ApoA-I στη ρύθμιση της λιπιδικής ομοιόστασης στο ήπαρ, όπου 
καταδεικνύεται ως ένα μόριο-φρένο στην αμετροεπή συσσώρευση λιπιδίων.

ΤΟ MELD SCORE ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙ-
ΤΥΧΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΠΟ ΚΙΡ-
ΣΟΥΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Παπαστεργίου Β, Μπέκα Ε, Μουντάκη Α, Βερετάνος Χ, Κοζομπόλη Δ, Μυλωνάς Ι, Παπα-
ρίζου Α, Αλμπάνη Φ, Γεωργιάδη Τ, Αρβανίτης Κ, Κουστένης Κ, Τσατσά Α, Καραούζας Λ, 
Νούσιας Γ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, Κατωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, 
Βιέννα Ε, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Η ενδοσκοπική απολίνωση είναι αποτελεσματική στη δευτερογενή πρόληψη 
της κιρσορραγίας, ωστόσο η πιθανότητα υποτροπής της αιμορραγίας και οι σχετικοί 
προβλεπτικοί παράγοντες δεν έχουν διαλευκανθεί επαρκώς. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το Model for End-stage Liver Disease (MELD) στην πρό-
βλεψη του κινδύνου πρώιμης επαναιμορραγίας, έπειτα από επιτυχή ενδοσκοπική αι-
μόσταση, σε κιρρωτικούς με κιρσορραγία.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Τα δεδομένα διαδοχικών ασθενών με κίρρωση (1/2018-6/2022) 
που υπεβλήθησαν σε επιτυχή ενδοσκοπική αιμόσταση (απολίνωση με ελαστικούς δα-
κτυλίους) λόγω αιμορραγίας από κιρσούς οισοφάγου αναλύθηκαν αναδρομικά. Κατα-
ληκτικό σημείο ήταν η επαναιμορραγία εντός 5 ημερών από την αρχική ενδοσκοπική 
αιμόσταση. Η προγνωστική αξία του MELD score μελετήθηκε με μονοπαραγοντική 
ανάλυση και ανάλυση καμπύλης ROC.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν συνολικά 101 κιρρωτικοί ασθενείς (62.4% άν-
δρες, μέση ηλικία 61.5±13.4 έτη) με κιρσορραγία και επιτυχή ενδοσκοπική αιμόσταση. 
Η ενδιάμεση τιμή του MELD score ήταν 13.0 (IQR: 10.0–18.7). Πρώιμη επαναιμορραγία 
παρατηρήθηκε σε 8/101 (7.9%) ασθενείς. Tο ΜΕLD score ήταν η μοναδική μεταβλητή 
που συσχετίστηκε με την πιθανότητα πρώιμης επαναιμορραγίας στη μονοπαραγοντι-
κή ανάλυση (OR=1.09, 95%CI: 1.00-1.18, p=0.02), επιδεικνύοντας καλή διαγνωστική 
ακρίβεια (Area Under ROC=0.82, 95%CI: 0.73-0.90). Η διαχωριστική τιμή MELD του 16 
ήταν η βέλτιστη στη διάκριση της πρώιμης επαναιμορραγίας, με ευαισθησία 100% και 
ειδικότητα 72%. 
Συμπεράσματα: Σε κιρρωτικούς ασθενείς με κιρσορραγία που υποβάλλονται σε επι-
τυχή ενδοσκοπική αιμόσταση, το MELD score είναι κλινικά χρήσιμο στην πρόβλεψη 
του κινδύνου πρώιμης υποτροπής της αιμορραγίας. 

Η ΜΥΟΣΤΕΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ
Αλεξόπουλος Θ,1 Γελαδάρη Ε,2 Βασίλιεβα Λ,3 Μάνη Η,2 Κοντογιάννη Μ,4 Τσίγκας Α-Π,4 
Τέντα Ρ,4 Στρουμπούλη Ε,5 Αλεξοπούλου Α2

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Λαϊκό ΓΝΑ, 2Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 4Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 5Τμήμα Ακτινολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Σκοπός: Ως μυοστεάτωση ορίζεται η διήθηση των σκελετικών μυών από λίπος, υπο-
δηλώνοντας κακή ποιότητα μυός. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του προ-
γνωστικού ρόλου της παρουσίας μυοστεάτωσης, ανεξάρτητα από την παρουσία σαρ-
κοπενίας, στην επιβίωση ενός δείγματος κιρρωτικών ασθενών.
Υλικό-Μέθοδοι: Για την αξιολόγηση της μυϊκής μάζας και ποιότητας διενεργήθηκε 
αξονική τομογραφία στο επίπεδο του Ο3 σπονδύλου. Υπολογίσθηκε ο δείκτης μάζας 
σκελετικών μυών (Skeletal muscle index, SMI) και η μέση εξασθένηση της διερχόμενης 
του μυϊκού ιστού ακτινοβολίας [Mean muscle attenuation (Hounsfield units, HU)]. Τα 
όρια 41 HU για ασθενείς με ξηρό δείκτη μάζας σώματος (dry BMI) <24,9 kg/m2 και 33 
HU για εκείνους με ≥25 kg/m2 χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση της μυοστεάτωσης. 
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν προοπτικά και καταγράφηκε η θνητότητα.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 162 διαδοχικοί ασθενείς [67,9% άνδρες, MELD 12 
(7–16), 64,8% με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, 43,2%, 24,1% and 32,7% με αλκοολική, 
ιογενή και άλλης αιτιολογίας ηπατική νόσο, αντίστοιχα]. To 75,9% των ασθενών είχε μυ-
οστεάτωση και το 45,7% είχε μειωμένο SMI. Το σύνολο των ασθενών παρακολουθήθηκε 
για 6 μήνες ενώ το 73,5% για 12 μήνες. Οι καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier στους 3, 6 
και 12 μήνες έδειξαν πως οι ασθενείς με μυοστεάτωση παρουσίαζαν αυξημένη θνητό-
τητα σε σχέση με τους μη μυοστεατωτικούς (Log rank p=0.043, p=0.008 και p<0.001, 
αντίστοιχα). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση για την πρόγνωση της επιβίωσης του 
έτους σε 119 ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει την παρακολούθηση 12 μηνών, η ηλικία 
(HR 1,053 95%CI 1,021-1,086 p=0,001), η παρουσία μυοστεάτωσης (HR 14,801 95%CI 
2,028-108,016 p=0,008), το MELD score (διχοτομημένο σε ≥15 και <15) (HR 4,693 95%CI 
2,350-9,372 p<0,001) και το SMI (διχοτομημένο ως παθολογικό ή φυσιολογικό) (HR 0,331 
95%CI 0,160-0,683 p=0,003), αποτέλεσαν προγνωστικούς παράγοντες της θνητότητας 
στους 12 μήνες. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση για φύλο, ηλικία, μυοστεάτωση, SMI 
και MELD, η παρουσία μυοστεάτωσης (HR 8,162 95%CI 1,086-61,328 p=0,041), το MELD 
score (HR 3,896 95%CI 1,942–7,817 p<0,001) και η ηλικία (HR 1,045 95%CI 1,011-1,081 
p=0,01), αποτέλεσαν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες θνητότητας. Η μυο-
στεάτωση δεν αναδείχθηκε ανεξάρτητος παράγοντας θνητότητας στους 3 και 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με μυοστεάτωση παρουσιάζουν αυξημένη θνητότητα 
στους 12 μήνες. Η παρουσία μυοστεάτωσης αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγο-
ντα έκβασης στον κιρρωτικό ασθενή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ERCP ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ- ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μουτζούκης Μ, Μουσαβερέ Ι, Λαμούρη Χ, Φουσέκης Φ, Ψύχος Ν, Θεόπιστος Β, Σκα-
μνέλος Α, Μπαλταγιάννης Γ, Κατσάνος Κ, Τζαμπούρας Ν, Χριστοδούλου Δ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννί-
νων, Ιωάννινα

Στόχοι: Το συνεχώς αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής συνοδεύεται από αύξηση του 
αριθμού των ενδοσκοπικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ασθενείς σε 
προχωρημένη ή και πολύ προχωρημένη ηλικία. Δεδομένα για την αναγκαιότητα και 
την ασφάλεια της ERCP σε υπερήλικες ασθενείς είναι σχετικά σπάνια.
Μέθοδοι. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
ERCP στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 
Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με την ηλικία τους, την ημέρα της παρέμβασης 
(>85 ετών, 61–85 ετών, 40–60 ετών και <40 ετών) και καταγράφηκαν τα δημογραφικά 
στοιχεία, οι ενδείξεις καθώς και η έκβαση. 
Αποτελέσματα. Συνολικά μελετήθηκαν 530 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρχική 
ERCP στο κέντρο μας τα τελευταία 2 χρόνια και 20,7% (n=110) των ασθενών ήταν >85 
ετών, 61–85 (56,0%) n=297, 40–60 (21,5%) n=114 και <40 (1,6%), n=9. Οι κύριες ενδεί-
ξεις για ERCP ήταν χοληδοχολιθίαση (64,1%) n=340 ασθενείς, απόφραξη του κοινού 
χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ) από όγκο παγκρέατος (18,1%) n=96, χολαγγειοκαρκίνωμα 
(2,8%) n=15, όγκο του φύματος (1.5%) n=8 και στένωση του ΚΧΠ (12,6%) n=67. Η χο-
ληδοχολιθίαση ήταν η πιο συχνή αιτία για ERCP σε ασθενείς ηλικίας >85 ετών (57.2%) 
n=63 ενώ σε ασθενείς κάτω των 85 ετών οι κακοήθειες (ακολουθούμενες από τη χολη-
δοχολιθίαση). Σε ό,τι αφορά στα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών η δόση της ενδοφλέ-
βιας καταστολής, ήταν σαφώς μικρότερη. Επιπλοκή όπως η post- ERCP παγκρεατίτιδα 
ήταν σημαντικά λιγότερο συχνή στους ηλικιωμένους ασθενείς (>85 ετών) (0,9% έναντι 
5,3%,) ενώ οι υπόλοιπες επιπλοκές που καταγράφηκαν (χολαγγειίτιδα, αιμορραγία, 
διάτρηση) κατανεμήθηκαν εξίσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το ποσοστό επιτυ-
χίας των ERCP αναδείχθηκε παρόμοιο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Ειδικά στους 
ασθενείς άνω των 85 με χοληδοχολιθίαση αφέθηκε στέντ και πραγματοποιήθηκε και 
δεύτερη ERCP σε ποσοστό περίπου (70% ) για συμπληρωματικό καθαρισμό ή αλλαγή 
του στεντ.
Συμπεράσματα: Η ERCP είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος ακόμη και σε 
ασθενείς ηλικίας 85 ετών και άνω. Η καταστολή πρέπει να παρακολουθείται ιδιαίτερα 
σε ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών από την κατα-
στολή είναι αυξημένος. Η συχνότητα εμφάνισης παγκρεατίτιδας μετά από ERCP είναι 
χαμηλότερη στους ηλικιωμένους ασθενείς σε σύγκριση με τους νεότερους. Επιπλέον 
φαίνεται ότι η τοποθέτηση stent στους ηλικιωμένους αποτελεί μια συνήθη και ασφαλή 
πρακτική ώστε να διασφαλίζεται η βατότητα του ΚΧΠ.
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ΠΑ45
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ ATEZOLIZUMAB-BEVACIZUMAB (ATZ/BEV) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗ-
ΜΕΝΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (ΗΚΚ)
Συρίχα Α, Μανδηλαρά Δ, Πάντζιος Σ, Σταθοπούλου Ι, Μπάρλα Γ, Μπινιάρη Θ, Γαλάνης 
Π, Ελευσινιώτης Ι
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γενικό Ογκολο-
γικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της κλινικής αξίας βιοδεικτών κατά τη 
διάρκεια της συνδυαστικής θεραπείας με ATZ/BEV.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς που έλαβαν ATZ/BEV 
στους οποίους έγινε προσδιορισμός επιπέδων ορού CRP, α-φετοπρωτεΐνης (AFP) και 
της πρωτεΐνης επαγόμενης από την έλλειψη βιταμίνης Κ-II (PIVKA-II) κατά την έναρξη 
και κάθε 3 μήνες κατά τη διάρκεια της αγωγής. Με τον συνδυασμό των επιπέδων AFP 
και CRP εκτιμήθηκε το Crafity Score (CS). Ασθενείς που μέχρι την ανάλυση των δεδο-
μένων δεν είχαν συμπληρώσει 3 κύκλους θεραπείας αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. 
Ως ανταπόκριση ορίσθηκε η απεικονιστική πλήρης ή/και μερική ανταπόκριση βάσει 
κριτηρίων mRECIST και ως μη ανταπόκριση η σταθερή ή/και επιδεινούμενη νόσος, η 
οριστική διακοπή θεραπείας και ο θάνατος.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 33 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 69 ετών, σταδίου BCLC 
B/C (33%/66%), σταδίων Child A/B (88%/12%) και διαμέσου MELD 7. Η διάμεση δι-
άρκεια θεραπείας ήταν 5 μήνες και ο διάμεσος αριθμός κύκλων 7. Ανταπόκριση εμ-
φάνισαν 11 (33%) και μη ανταπόκριση 15 (45%) ασθενείς, ενώ δεν αξιολογήθηκε σε 
7. Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε 24 (73%) ασθενείς και σε 10 (30%) η 
αγωγή διεκόπη οριστικά. Το CS ήταν 0,1 και 2 σε 12 (36.3%), 11 (33.3%) και 10 (30.3%) 
ασθενείς αντίστοιχα ενώ αρχικές τιμές AFP>400 ng/ml παρουσίαζαν 13 (39.4%) και 
PIVKA-II >1000 mAU/ml 16 (48.5%) ασθενείς. Από τους 12 ασθενείς με CS 0 ανταπόκρι-
ση παρουσίασαν οι 5 (41.66%). Το 75% (9/12) είναι εν ζωή. 3/11 (27%) και 6/10 (60%) 
με CS 1 ή CS 2 αντιστοίχως κατέληξαν. Ανταπόκριση παρατηρήθηκε επίσης στο 30% 
(3/9) των ασθενών με AFP>400 ng/ml και στο 25% (3/12) αυτών με PIVKA-II >1000 
mAU/ml. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 2/3 ασθενείς με AFP>400 ng/ml και όλοι (3/3) με 
PIVKA-II >1000 mAU/ml που ανταποκρίθηκαν παρουσίασαν σημαντική πτώση (>1 
log10) των αντιστοίχων τιμών εντός του πρώτου 3μήνου αγωγής.
Συμπεράσματα: 1/3 των ασθενών με προχωρημένο ΗΚΚ υπό ATZ/BEV παρουσιάζει 
ανταπόκριση και 2/3 αυτών την ανέχονται ικανοποιητικά και συνεχίζουν. Αρχικό CS 
0 και σημαντική πτώση των επιπέδων AFP και PIVKA-II, σε όσους ξεκινούν με υψηλά 
επίπεδα βιοδεικτών, ίσως να συμβάλουν στην πρώιμη αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας της θεραπείας, εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω ελέγχου και τεκμηρίωσης.



Παπαντωνίου Ε,1 Τσιολακίδου Γ,2 Παπαδοπούλου Π1

1Α΄ Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα, 2Ενδοσκοπι-
κό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤη θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟ-
ΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
Γιοβάνης Ε, Ευταξίας Χ, Βαδαρλής Α, Τόλης Χ, Τσαρούχης Κ, Μουαλλήμογλου Φ, Τίκος 
Γ, Βασιλείου Κ, Παυλής Α, Κουσοπούλου Ν, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, 
Μάρης Θ, Κοτανίδης Ν, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΘ Γ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Αναδρομική καταγραφή της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των αντι-
ιικών φαρμάκων στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC).
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 139 ασθενείς με ΧΗC (Α/Γ: 70/59) μέσης ηλικίας 51±12 
έτη που έλαβαν θεραπεία με τα νεότερα αντι-ιικά φάρμακα μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και 
Ιουνίου του 2022. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ελαστογραφία ήπατος. Σε όλους τους 
ασθενείς έγινε έναρξη θεραπείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ. 
Tα σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι grazoprevir/elbasvir, sofosbuvir/velpatasvir, 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ledipasvir/sofosbuvir, glecaprevir /pibrentasvir.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν ιική κάθαρση 12 εβδομάδες μετά τη λήξη 
της θεραπείας, SVR 12: Στο χρονικό διάστημα παρακολούθησης παρατηρήθηκαν 2 
επαναλοιμώξεις σε ασθενείς που είχαν λάβει sofosbuvir/velpatasvir) και τέθηκαν σε 
επαναθεραπεία με voxilaprevil, sofosbuvir, velpatasvir (VOSEVI) με ιολογική ανταπό-
κριση τη 12η εβδομάδα. Σε κανέναν ασθενή δεν σημειώθηκε καμία σοβαρή ανεπι-
θύμητη ενέργεια και να χρειαστεί διακοπή της θεραπείας. H ελαστογραφία μετά τη 
θεραπεία δεν έδειξε σατιστικώς σημαντική διαφορά 8,2kPa προ μετά 7,9 Μetavir F3/
F3 Oι ασθενείς παρέμειναν στο στάδιο ίνωσης το ίδιο. Η παρακολούθηση συνεχίζεται. 
Κανείς ασθενής δεν χάθηκε στο follow-up έστω και με τηλεφωνική επικοινωνία και 
άυλη συνταγογράφηση/παραπεμπτικά εξετάσεων λόγω COVID 19.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με τα νεότερα αντι-ιικά αναδεικνύεται αποτελεσματι-
κή και ασφαλής. Μικρός αριθμό ασθενών χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας με 
VOSEVI.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΟΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ?
Παπαστεργίου Β, Αρβανίτης Κ, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ, Τρίκολα Ά, Βερετάνος Χ, Γε-
ωργιάδη Τ, Καραούζας Λ, Παπαρίζου Α, Κοζομπόλη Δ, Αλμπάνη Φ, Μυλωνάς Ι, Τσατσά 
Α, Μπέκα Ε, Νούσιας Γ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Κατωπόδη Κ, Βαρυτιμιάδης Κ, Χατζηευ-
αγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Η μη επεμβατική διάκριση μεταξύ κιρσικής και μη κιρσικής αιτιολογίας θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στην κλινική διαχείριση ασθενών με κίρρωση που παρουσιά-
ζουν αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΑΑΠ). Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την 
ακρίβεια διαφόρων μη-επεμβατικών δεικτών [aspartate aminotransferase to alanine 
aminotransferase ratio (AAR), aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI), 
fibrosis-4 index (FIB-4), model for end-stage liver disease (MELD)] στη διάκριση κιρσι-
κής έναντι μη κιρσικής αιτιολογίας σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΑΑΠ. 
Μέθοδοι: Τα δεδομένα κιρρωτικών ασθενών που υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση 
λόγω ΑΑΠ μεταξύ 7/2019 και 12/2021 μελετήθηκαν αναδρομικά. Η ακρίβεια των επι-
μέρους δεικτών στη διάκριση κιρσικής έναντι μη κιρσικής αιτιολογίας αξιολογήθηκε 
με προσδιορισμό του εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC (AUROC). 
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 63 ασθενείς (74.6% άνδρες, μέση ηλικία 61.3 έτη) 
με κίρρωση από διάφορες αιτιολογίες (αλκοόλ=23, HBV/HCV=19, μη αλκοολική στε-
ατοηπατίτιδα=7, άλλο=14). Συνολικά, 47 (74.6%) ασθενείς είχαν κιρσούς οισοφάγου 
και σε 41 (65.1%) οι κιρσοί βρέθηκε να αποτελούν την αιτία της ΑΑΠ. Η πιο συχνή αιτία 
μη κιρσικής ΑΑΠ ήταν τα πεπτικά έλκη (11/63, 17.4%). Κανένας από τους δείκτες δεν 
φάνηκε να είναι κλινικά χρήσιμος στην πρόβλεψη της παρουσίας κιρσών οισοφάγου 
(AUROCs: AAR=0.51, APRI=0.54, FIB-4=0.47, MELD=0.42) ή κιρσικής αιτιολογίας της 
αιμορραγίας (AUROCs: AAR=0.48, APRI=0.41, FIB-4=0.41, MELD=0.40). 
Συμπεράσματα: Σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΑΑΠ, οι ΑΑR, APRI, FIB-4 και MELD δεν 
είναι κλινικά χρήσιμοι στη διάκριση μεταξύ κιρσικής και μη κιρσικής αιτίας της αιμορ-
ραγίας.

O ΔΕΙΚΤΗΣ GPR (GAMMA-GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE TO PLATELET RATIO) ΣΤΗ 
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
Παπαστεργίου Β, Βερετάνος Χ, Αρβανίτης Κ, Μουντάκη Α, Τσατσά Α, Αλμπάνη Φ, Κου-
στένης Κ, Τρίκολα Ά, Μπέκα Ε, Γεωργιάδη Τ, Κοζομπόλη Δ, Μυλωνάς Ι, Α Παπαρίζου Α, 
Καραούζας Λ, Νούσιας Γ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, Κατωπόδη Κ, Χατζη-
ευαγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Η ανάπτυξη απλών και ευχερώς διαθέσιμων μη επεμβατικών δεικτών ίνωσης 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κλινική αξιολόγηση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα 
Β (ΧΗΒ). Πρόσφατα προτάθηκε ο δείκτης GPR, ωστόσο η κλινική του αξία μένει να 
επαληθευθεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αξιολογηθεί η κλινική χρησιμότητα 
του GPR για τη μη επεμβατική εκτίμηση της ίνωσης σε ασθενείς με ΧΗΒ. 
Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα ασθενών με ΧΗΒ που δεν είχαν λάβει θεραπεία και υπε-
βλήθησαν σε εργαστηριακό έλεγχο (SGOT, SGPT, γ-GT, αιμοπετάλια) και ηπατική ελα-
στογραφία (ΗΕ) με χρονική διαφορά < 1 μήνα μελετήθηκαν αναδρομικά. Η διαγνωστι-
κή απόδοση του GPR στη διάκριση της σημαντικής ίνωσης (στάδιο F2 ή μεγαλύτερο) 
και της κίρρωσης (F4) μελετήθηκε με βάση την ΗΕ και συγκρίθηκε με επαληθευμένης 
αξίας δείκτες (APRI, FIB-4). Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 
(Spearman) και καμπύλες ROC. 
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 88 ασθενείς με ΧΗΒ (41 άνδρες, 47.3±15.2 έτη), 
εκ των οποίων 25 (28.4%) είχαν ελαστογραφικά σημαντική ίνωση (³7.2 kPa) και 10 
(11.4%) είχαν κίρρωση (³12.4 kPa). Διαπιστώθηκε σημαντική γραμμική συσχέτιση 
μεταξύ του GPR και τον άλλων μη επεμβατικών δεικτών: HE (r=0.34, p=0.007), APRI 
(r=0.51, p=0.0001) και FIB-4 (r=0.23, p=0.05). Ο GPR επέδειξε αποδεκτή ακρίβεια για 
τη διάκριση της σημαντικής ίνωσης (AUROC=0.72, 95%CI: 0.56-0.88), παρόμοια με 
εκείνη των APRI (AUROC=0.76, 95%CI: 0.61-0.91) και FIB-4 (AUROC=0.70, 95%CI: 0.54-
0.85) (Γράφημα). Εξίσου καλή ήταν και η απόδοση του GPR στη διάκριση της κίρρω-
σης (AUROC=0.72, 95%CI: 0.40-0.99), ομοίως με εκείνη των APRI (AUROC=0.77, 95%CI: 
0.46-0.99) και FIB-4 (AUROC=0.79, 95%CI: 0.63-0.95). 
Συμπεράσματα: Ο δείκτης GPR φαίνεται να είναι κλινικά χρήσιμος για τη μη επεμβατι-
κή αξιολόγηση της σημαντικής ίνωσης και της κίρρωσης σε ασθενείς με ΧΗΒ. 

Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΥΤΕΡΗ ΗΠΑΤΟ-
ΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (NAFLD)
Παπαστεργίου Β, Τρίκολα Ά, Αρβανίτης Κ, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ, Τσατσά Α, Αλ-
μπάνη Φ, Μπέκα Ε, Βερετάνος Χ, Γεωργιάδη Τ, Κοζομπόλη Δ, Παπαρίζου Α, Μυλωνάς Ι, 
Καραούζας Λ, Νούσιας Γ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, Κατωπόδη Κ, Χατζη-
ευαγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: H NAFLD αποτελεί σήμερα τη συχνότερη χρόνια ηπατοπάθεια, προσβάλλο-
ντας 20-30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (Τ2ΣΔ), 
που συχνά συνυπάρχει σε ασθενείς με NAFLD, ενδέχεται να συσχετίζεται με περαιτέρω 
επιβάρυνση σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της χρόνιας ηπατοπάθειας. Σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο Τ2ΣΔ ως παράγοντας κινδύνου για βαρύτερη 
ηπατοπάθεια σε πληθυσμό με NAFLD.
Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα ασθενών με NAFLD που παρακολουθούνται στο τακτι-
κό ηπατολογικό ιατρείο μελετήθηκαν αναδρομικά. H βαρύτητα της ηπατικής νόσου 
μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών αξιολογήθηκε με χρήση ηπατικής 
ελαστογραφίας και του δείκτη FIB-4.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 98 ασθενείς (54.3% γυναίκες, μέση ηλικία 
60.4±15 έτη, 51.8% κίρρωση), εκ των οποίων 64 (65.3%) ήταν μη διαβητικοί και 34 
(34.6%) ήταν διαβητικοί. Σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς, οι διαβητικοί ασθενείς 
ήταν συχνότερα γυναίκες (67.2% έναντι 46.2%, p=0.07), είχαν μεγαλύτερη μέση ηλικία 
(65.8 έναντι 54.6 έτη, p=0.005) και είχαν χαμηλότερα επίπεδα ALT (25.2 έναντι 60.2 IU/l, 
p=0.04). Αντίθετα, τα επίπεδα AST (39.6 έναντι 51 IU/l, p=0.26), γ-GT (99.3 έναντι 102.1 
IU/l, p=0.95) και ο ΒΜΙ (35.6 έναντι 34.6 kg/m2, p=0.76) δεν διέφεραν σημαντικά μετα-
ξύ των 2 ομάδων. Σε ό,τι αφορά στη σοβαρότητα της NAFLD, οι διαβητικοί ασθενείς 
είχαν πιο προχωρημένη ηπατική ίνωση, όπως φάνηκε από τις υψηλότερες μέσες τιμές 
ηπατικής ακαμψίας (21.9 έναντι 11.9 kPa, p=0.01) και FIB-4 (4.1 έναντι 2.2, p=0.01). 
Αντίστοιχα, ο επιπολασμός κίρρωσης (>11.5kPa στην ελαστογραφία) ήταν σημαντι-
κά μεγαλύτερος σε διαβητικούς έναντι μη διαβητικών ασθενών (75% έναντι 41.3%, 
p=0.01). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η προχωρημένη ηλικία (OR=1.04, 95%CI: 
1.00-1.08, p=0.03) και ο Τ2ΣΔ (OR=6.45, 95%CI: 1.80-23.03, p=0.004) συσχετίστηκαν 
ανεξάρτητα με παρουσία κίρρωσης.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν τη σημασία του Τ2ΣΔ ως προδια-
θεσικού παράγοντα που σχετίζεται με βαρύτερη ηπατοπάθεια σε ασθενείς με NAFLD.
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ΠΟΣΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ GLP-1 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ; ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Αρβανιτάκης Κ, Κουφάκης Θ, Κώτσα Κ, Γερμανίδης Γ
Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ), ο συχνότερος πρωτοπαθής κακοήθης όγκος του 
ήπατος, χαρακτηρίζεται από χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, ενώ οι διαθέσιμες θεραπεί-
ες παραμένουν γενικά περιορισμένες. Οι αγωνιστές του υποδοχέα του παρόμοιου με τη 
γλυκαγόνη πεπτιδίου-1 (GLP-1 RAs) εμφανίστηκαν αρχικά ως αντιδιαβητικά φάρμακα, 
αλλά έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνουν τον καρδιονεφρικό κίνδυνο. Επιπλέον, έχουν 
δείξει ένα ευρύ φάσμα εξωγλυκαιμικών επιδράσεων που οδήγησαν στην αξιολόγησή 
τους ως πιθανή θεραπεία για μια ποικιλία ασθενειών πέρα από τον διαβήτη, όπως η πα-
χυσαρκία, οι νευρογενετικές διαταραχές και η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος 
(ΜΑΛΝΗ). Δεδομένης της παρουσίας του υποδοχέα GLP-1 στα ηπατοκύτταρα, τα απο-
τελέσματα μελετών υποδηλώνουν ότι οι GLP-1 RAs θα μπορούσαν να επιδράσουν σε 
μοριακές οδούς που εμπλέκονται σε βάθος στην παθογένεση και την εξέλιξη του ΗΚΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονωδών αποκρίσεων, του πολλαπλασιασμού των 
καρκινικών κυττάρων και του οξειδωτικού στρες, μέσω της άμεσης και έμμεσης επίδρα-
σής τους στα ηπατοκύτταρα. Ωστόσο, οι μελλοντικές μελέτες πρέπει να αξιολογήσουν 
αρκετές πτυχές της αναλογίας οφέλους-κινδύνου από τη χορήγηση GLP-1 RAs σε ασθε-
νείς με ΗΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της συγχορήγησής τους με εγκεκριμένες συστημα-
τικές θεραπείες, της συχνότητας των γαστρεντερικών παρενεργειών τους σε πληθυσμό 
υψηλού κινδύνου αλλά και τη διαχείριση απώλειας βάρους σε άτομα κακής διατροφι-
κής κατάστασης και υψηλού βαθμού καρκινικής καχεξίας. Σε αυτήν την ανασκόπηση, 
συζητάμε για τον ρόλο των αναλόγων GLP-1 στη θεραπεία του ΗΚΚ, και ιδιαιτέρα στο 
σχετιζόμενο με ΜΑΛ-
ΝΗ ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα, εστιάζο-
ντας στους μοριακούς 
μηχανισμούς που θα 
μπορούσαν να δικαιο-
λογήσουν ένα πιθανό 
όφελος, καθώς αναφε-
ρόμαστε και στις πιθα-
νές κλινικές εφαρμο-
γές και ενδεχόμενους 
τομείς για μελλοντική 
έρευνα.

Ο ΧΑΜΗΛOΣ ΔΕIΚΤΗΣ ΜAΖΑΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΧΩΡΗΜEΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΜΥΟΣΤΕAΤΩΣΗΣ
Γελαδάρη Ε ,1  Αλεξόπουλος Θ,2  Μάνη Η,1  Κοντογιάννη Μ,3 Βασίλιεβα Λ,4 Τσίγκας Α-Π,2  
Τέντα Ρ,3 Σεβαστιανός Β ,5 Στρουμπούλη Ε,6 Αλεξοπούλου Α1 

1Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ιπποκράτειο ΓΝΑ, 2Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λαϊκό ΓΝΑ, 3Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο, 4Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, 5Γ’ Παθολογική Κλινική, 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 6Τμήμα Ακτινολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Σκοπός: Ως μυοστεάτωση ορίζεται η διήθηση των σκελετικών μυών από λίπος, υπο-
δηλώνοντας κακή ποιότητα μυός. Αποτελεί κριτήριο διάγνωσης σαρκοπενίας σύμφωνα 
με τα πρόσφατα κριτήρια του European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP-2). Σκοπός της μελέτης ήταν η μελέτη του επιπολασμού της μυοστεάτωσης σε 
ένα δείγμα κιρρωτικών ασθενών και η διερεύνηση της συσχέτισης της μυοστεάτωσης 
με τη μυϊκή μάζα και δύναμη, την ευπάθεια και τη βαρύτητα της ηπατικής νόσου. 
Υλικό-Μέθοδος: Για την αξιολόγηση της μυϊκής μάζας και ποιότητας διενεργήθηκε 
αξονική τομογραφία στο επίπεδο του Ο3 σπονδύλου και χρησιμοποιήθηκε το λογισμι-
κό Slice Omatic V4.3 software, Tomovision, Montreal, PQ. Τα όρια <41 HU για ασθενείς 
με ξηρό δείκτη μάζας σώματος (dry BMI) <24,9 kg/m2 και <33 HU για εκείνους με ξηρό 
ΒΜΙ≥25 kg/m2 χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση της μυοστεάτωσης. Η σαρκοπενία 
διαγνώσθηκε βάσει των τελευταίων κριτηρίων του EWGSOP-2 και η ευπάθεια με τη 
χρήση του δείκτη ηπατικής ευπάθειας (liver frailty index, LFI).
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 162 διαδοχικοί ασθενείς [67,9% άνδρες, MELD 12 
(IQR 7-16), 64,8% με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, 43,2%, 24,1% and 32,7% με αλκο-
ολική, ιογενή και άλλης αιτιολογίας ηπατική νόσο, αντίστοιχα]. Το 75,9% των ασθενών 
είχε μυοστεάτωση, 45,1% σαρκοπενία και 30,2% ευπάθεια. Στη μονοπαραγοντική 
ανάλυση, η ηλικία [ΟR 1,040 (95%CI 1,004-1,077), p=0,029], o δείκτης μάζας σκελε-
τικών μυών (SMI) [ΟR 0,992 (95%CI 0,882-0,963) p<0,001], το MELD score [ΟR 1,083 
(95%CI 1,009-1,161), p=0,027], ο βαθμός Child-Pugh [ΟR 1,340 (95%CI 1,107-1,621), 
p=0,003], η χειροδυναμομέτρηση [ΟR0,946 (95%CI 0,912-0,981), p=0,003] και o LFI 
[ΟR 2,613 (95%CI 1,508-4,526), p=0,001] συσχετίζονταν με τη μυοστεάτωση. Στην πο-
λυπαραγοντική ανάλυση, ύστερα από προσαρμογή για ηλικία, φύλο, βαθμό MELD,SMI 
και LFI, μόνο o SMI φάνηκε να συσχετίζεται με τη μυοστεάτωση [ΟR 0,930 (95%CI 
0,881-0,982), p=0,009] (πολυπαραγοντική 1) ενώ ύστερα από προσαρμογή για ηλι-
κία, φύλο, βαθμό Child-Pugh, SMI και LFI, μόνο o SMI [OR 0,929 (95%CI 0.879-0.981), 
p=0.009] και ο βαθμός Child-Pugh [OR 1,315 (95%CI 1,037-1,666), p=0,024] βρέθηκαν 
να συσχετίζονται με την παρουσία μυοστεάτωσης (πολυπαραγοντική 2).
Συμπεράσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό των κιρρωτικών ασθενών παρουσιάζει διαταρα-
χή της ποιότητας του μυός. Ο χαμηλός δείκτης σκελετικής μυϊκής μάζας και η προχωρη-
μένη κίρρωση αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες για την παρουσία μυοστεάτωσης.

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ
Παπαστεργίου Β, Κοζομπόλη Δ, Μυλωνάς Ι, Μπέκα Ε, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ, Αλ-
μπάνη Φ, Αρβανίτης Κ, Βερετάνος Χ, Γεωργιάδη Τ, Τσατσά Α, Παπαρίζου Α, Καραούζας 
Λ, Νούσιας Γ, Σίνου Μ, Παναγιωτοπούλου Σ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, 
Κατωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βίαζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Να μελετηθεί ο επιπολασμός και τα χαρακτηριστικά της αυτόματης βακτη-
ριακής περιτονίτιδας (ΑΒΠ) σε ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη και να εντοπιστούν 
σχετικοί προβλεπτικοί παράγοντες. 
Μέθοδοι: Τα δεδομένα 109 διαδοχικών κιρρωτικών ασθενών με ασκίτη (71.3% άν-
δρες, μέση ηλικία: 59.8±16.9 έτη, μέση τιμή MELD score: 16.9±6.9) που νοσηλεύθηκαν 
στη Γαστρεντερολογική Κλινική μεταξύ 1/2020 και 7/2022 μελετήθηκαν αναδρομικά. 
Το αλκοόλ (37%) ήταν η συχνότερη αιτία χρόνιας ηπατοπάθειας, ακολουθούμενο από 
άλλες αιτιολογίες (HBV: 25%, HCV: 17.6%, NASH: 7.4%). Ως ΑΒΠ ορίστηκε η παρουσία 
στη γενική του ασκιτικού υγρού >250 πολυμορφοπύρηνων/mm3.
Αποτελέσματα: ΑΒΠ παρατηρήθηκε σε 22/108 (20.3%) ασθενείς, εκ των οποίων οι 
14/22 (63.6%) είχαν θετική καλλιέργεια. Σε 8/14 ασθενείς με θετική καλλιέργεια απο-
μονώθηκε Gram(+) βακτήριο (Enterococcus faecium=3, Staphylococcus epidermidis=3, 
Enterococcus gallinarum=1, Streptococcusmitis/oralis=1), ενώ σε 6/14 απομονώθηκε 
Gram(-) (E. coli=4, Klebsiella pneumoniae=1, Enterobactercloacae=1). Η ενδιάμεση δι-
άρκεια νοσηλείας στο συνολικό πληθυσμό ήταν 6 ημέρες (εύρος: 1-31), χωρίς στα-
τιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών με ή χωρίς ΑΒΠ (p=0.79). H παρουσία 
εμπύρετου κατά την εισαγωγή ήταν ο μοναδικός παράγοντας που συσχετίστηκε θε-
τικά με τη διάγνωση ΑΒΠ (OR=6.0, 95%CI: 1.6-22.1, p=0.007). Αντίθετα, δεν διαπιστώ-
θηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με εργαστηριακές παραμέτρους, συμπερι-
λαμβανομένων των WBC, χολερυθρίνη, κρεατινίνη, INR, Na, αρ. αιμοπεταλίων, CRP, το 
ιστορικό χρήσης PPIs και το MELD score. 
Συμπεράσματα: ΑΒΠ παρατηρείται σε περίπου 1/5 των κιρρωτικών με ασκίτη, με 
Gram(+) βακτήρια να απομονώνονται συχνά από το ασκιτικό υγρό. Ο δείκτης υποψίας 
για ΑΒΠ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλός σε ασθενείς με εμπύρετο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ATEZOLIZUMAB/
BEVACIZUMAB (ATZ/BEV) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ΗΚΚ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ Ή ΚΑ-
ΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ (RFA)
Πάντζιος Σ, Συρίχα Α, Μανδηλαρά Δ, Σταθοπούλου Ι, Μπάρλα Γ, Γαλάνης Π, Ελευσινιώτης Ι
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γενικό Ογκολο-
γικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σκοπός: Υποτροπή του ΗΚΚ παρατηρείται στο 70% μετά από ηπατεκτομή/RFA και το 
ανοσολογικό μικροπεριβάλλον του ήπατος έχει σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Σκοπός της 
μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η επιβίωση ασθενών με προχωρημένο ΗΚΚ (BCLC C), είτε 
αυτοί πρωτοεμφανίστηκαν σε αυτό, είτε μετανάστευσαν από το BCLC A και οι οποίοι 
ακολούθως έλαβαν ATZ/BEV ή TKIs.
Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά 60 κιρρωτικούς ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ 
(53 άρρενες, μέση ηλικία 67 έτη, 35% με διαβήτη, 45% με κιρσούς, CPT-A=68.3%, CPT-
B=28.3%, CPT-C=3.4%, μέση τιμή MELD-Na=11, ALBI 1=28.3%, ALBI 2=61.7%) οι οποί-
οι είτε παρουσιάστηκαν εξαρχής ως BCLC-C και έλαβαν θεραπεία με ATZ/BEV (ομάδα 
Α, Ν=19) ή TKIs (ομάδα Β, Ν=15) είτε εμφανίστηκαν μετά την υποτροπή στο BCLC-C 
εντός δύο ετών μετά από θεραπευτική ηπατεκτομή ή ablation και έλαβαν ATZ/BEV 
(ομάδα Γ, Ν=12) ή TKIs (ομάδα Δ, Ν=14).
Αποτελέσματα: Οι 4 ομάδες ήταν συγκρίσιμες για όλα τα βασικά χαρακτηριστικά (ηλικία 
p=0.9, φύλο p=0.1, αιμοπετάλια p=0.4, αιτία ηπατικής νόσου p=0.6, διαβήτης p=0.3, κιρσοί 
p=0.1, CPT p=0.1, ALBI p=0.3). Η διάμεση ολική επιβίωση ήταν σημαντικά υψηλότερη στην 
ομάδα Γ (μέση: 33.7 μήνες, διάμεση επιβίωση δεν επετεύχθη τη στιγμή της αξιολόγησης) 
συγκριτικά με την ομάδα Δ (διάμεση 27 μήνες), την ομάδα Α (13 μήνες) και την ομάδα 
Β (8 μήνες) (εικόνα). Η επιβίωση μετά την υποτροπή του ΗΚΚ στην ομάδα Γ (μέση 18.2 
μήνες, διάμεση δεν επετεύχθη) ήταν 
σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με 
την ομάδα Δ (διάμεση 9 μήνες).
Συμπεράσματα: Η διάμεση επιβίω-
ση των ασθενών που θεραπεύονται 
με TKIs μετά υποτροπή του ΗΚΚ είναι 
μόλις 9 μήνες και συγκρίσιμη με αυτήν 
ασθενών που εμφανίστηκαν εξαρχής 
ως BCLC-C (8-13 μήνες) ανεξαρτήτως 
θεραπείας που ακολούθησαν. Η θε-
ραπεία ATZ/BEV αυξάνει σημαντικά 
την επιβίωση σε ασθενείς με πρώιμη 
υποτροπή του ΗΚΚ.
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ΤΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ Ι ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΞΙ-
ΟΠΙΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡ-
ΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΞΥ ΣΥΜΒΑΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑ-
ΔΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Μάνη Η,1  Αλεξόπουλος Θ,2  Βασίλιεβα Λ,3 Αλεξοπούλου Α1 

1Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογι-
κή Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 
Αθήνα, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Σκοπός: Η κίρρωση του ήπατος (liver cirrhosis-LC) συνοδεύεται από προσβολή πολλών ορ-
γάνων συμπεριλαμβανομένου του μυοκαρδίου. H υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη 
I (high sensitive troponin I, hs-cTnI) αποτελεί ευαίσθητο δείκτη μυοκαρδιακής βλάβης. Σε 
ασθενείς με θωρακικό άλγος, οι πολύ χαμηλές τιμές της αποκλείουν με ασφάλεια τον καρδια-
κό θάνατο εντός 30 ημερών. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας της hs-cTnI 
σε μη αντιρροπούμενη LC, χωρίς καρδιαγγειακό σύμβαμα, σε διάστημα παρακολούθησης 30 
ημερών.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 296 ασθενείς [69.3% άνδρες, διάμεση ηλικία 57 
(51-68) έτη, με μη αντιρροπούμενη LC (54.4% αιθυλικής, 20.6% ιογενούς, 25.0% άλλης αιτιο-
λογίας), MELD score 19(13-25)] το διάστημα 06/2019-06/2021. Το 29.4% διαγνώσθηκαν με 
οξεία-επί-χρονίας ηπατική ανεπάρκεια (Acute-on-Chronic Liver Failure-ACLF), 48,3% με οξεία 
ρήξη αντιρρόπησης (Acute Decompensation-AD) και 22,3% με μη αντιρροπούμενη κίρρω-
ση χωρίς οξύ σύμβαμα (Decompensated Cirrhosis-DC). Μελετήθηκαν επίσης προοπτικά 148 
ασθενείς ως ομάδα επαλήθευσης (07/21-12/21). Όλοι παρακολουθήθηκαν για 30 ημέρες. Η 
hs-cTnI μετρήθηκε με ARHITECT STAT (Abbott Diagnostics Total Solutions, Illinois-USA). Πολύ 
χαμηλό όριο της μεθόδου θεωρείται το 4 ng/L.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο της αρχικής ομάδας, η θνητότητα 30 ημερών ήταν 20.3% (ACLF 
50.6%, AD 9.8%, DC 3%) και 66.2% παρουσίαζαν hs-cTnI ≥4 ng/L. Στην καμπύλη Kaplan-Meier, 
ασθενείς με τροπονίνη ≥4 ng/L είχαν υψηλότερη θνητότητα συγκριτικά με αυτούς με <4 ng/L 
(log rank p<0.001). Στους ασθενείς με οξύ σύμβαμα, η τιμή 4 ng/L είχε ευαισθησία 86.2%, ει-
δικότητα 38.4%, θετική προγνωστική αξία (PPV) 32.1% και αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 
89.2%. Ασθενείς με hs-cTnI ≥4 ng/L παρουσίαζαν υψηλότερη θνητότητα συγκριτικά με ασθε-
νείς με < 4 ng/L και όταν οι υποομάδες ACLF και ΑD αναλύθηκαν ξεχωριστά (log rank p=0.036 
και p=0.019, αντιστοίχως). Στην AD, όλοι πλην ενός (Ν=51) με hs-cTnI < 4 ng/l ταξινομήθηκαν 
σωστά ως επιζήσαντες (NPV 98.1%). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση των υποομάδων με οξύ 
σύμβαμα, η hs-cTnI ≥ 4 ng/L [HR 2.835 (95%CI 1.096-7.331), p=0.032] και το MELD score [HR 
1.109 (95%CI 1.074-1.146) p<0.001] αναδείχθηκαν ως προγνωστικοί παράγοντες της θνητό-
τητας μετά από προσαρμογή για φύλο και ηλικία. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και στην 
ομάδα επαλήθευσης.
Συμπεράσματα: Οι πολύ χαμηλές τιμές υψηλής ευαισθησίας τροπονίνης Ι ανιχνεύουν αξι-
όπιστα ασθενείς με ευνοϊκή πρόγνωση 30 ημερών και αποτελούν προγνωστικό παράγοντα 
θνητότητας.

eP09
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTI-HEV IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κόγιας Δ,1  Σμυρλής Α,2  Κωνσταντινίδης Θ,3 Πανοπούλου Μ,3 Μιμίδης Κ1,4

1Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 
2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 3Πα-
νεπιστημιακό Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 
4Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Ο υπολογισμός του επιπολασμού του ιού της ηπατίτιδας Ε στην ειδική ομάδα 
αυξημένου κινδύνου των ασθενών υπό αιμοκάθαρση στην περιφέρεια Αν. Μακεδο-
νίας και Θράκης.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 352 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς από τις 6 Μονάδες 
Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) της περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη= 67, Διδυμότειχο= 60, 
Δράμα= 62, Καβάλα= 78, Κομοτηνή= 43, Ξάνθη= 52) διάμεσης ηλικίας 60 ετών (εύρος 
35-74). Για την επεξεργασία των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Wantai, μια 
σύγχρονη έμμεση δοκιμασία ELISA και φασματοφωτομετρία των δειγμάτων για την 
εκτίμηση της οροθετικότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 37/352 (10.51%) περιστατικά με θετικό 
αντίσωμα anti-HEV IgG. Συγκεκριμένα, ο επιμέρους επιπολασμός ανά νομό της πε-
ριφέρειας κατά φθίνουσα σειρά είναι: Ν. Δράμας 16.12% (10/62), Ν. Έβρου 12.82% 
(15/117), Ν. Καβάλας 8.97% (7/78), Ν. Ροδόπης 6.98% (3/43), Ν. Ξάνθης 3.85% (2/52).
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός οροθετικότητας των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών 
στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης ελέγχεται υψηλότερος στις περιοχές/
νομούς όπου ευδοκιμεί η κτηνοτροφία και η γεωργία (π.χ. Βόρειος Έβρος και Δράμα). 
Επίσης, ο συνολικός επιπολασμός οροθετικότητας στους αιμοκαθαιρόμενους ασθε-
νείς της περιφέρειας κρίνεται υψηλότερος σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό άλλων 
ελληνικών μελετών.
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ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣ-
ΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ BRUTON: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κόγιας Δ,1  Μιμίδης Κ1,2

1A' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 
2Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια είναι επιρρεπείς σε βαριές 
λοιμώξεις, ορισμένες από τις οποίες μεταπίπτουν σε χρονιότητα. Η νόσος Bruton εί-
ναι μια σπάνια μορφή πρωτοπαθούς χυμικής ανοσοανεπάρκειας που επηρεάζει τους 
άνδρες και χαρακτηρίζεται από σοβαρή μείωση του ποσοστού των περιφερικών Β-
κυττάρων. Στην παρούσα ανακοίνωση θα περιγραφεί η περίπτωση ενός ασθενούς με 
φυλοσύνδετη ανοσοανεπάρκεια και χρόνια ηπατίτιδα Β.
Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας 36 ετών προσήλθε λόγω πολλαπλών λοιμώξεων 
αναπνευστικού τα τελευταία χρόνια με ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας Β και φυλοσύνδε-
της ανοσοανεπάρκειας, γνωστής από νεαρή ηλικία, για την οποία δεν έχει διερευνηθεί. 
Ο έλεγχος αίματος ανέδειξε θρομβοπενία, υπογαμμασφαιριναιμία, τρανσαμινασαιμία, 
χολερυθριναιμία και παράταση του χρόνου προθρομβίνης. Επίσης, ενεργό λοίμωξη 
από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBeAg θετικό, HBeAb αρνητικό, HBV DNA >110 εκατομ-
μύρια IU/ml). Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασε πυλαιοϋπερτασικό ασκίτη, 
χωρίς στοιχεία κακοήθειας. Η γαστροσκόπηση ανέδειξε κιρσούς οισοφάγου και η 
ελαστογραφία αποκάλυψε στάδιο F4 ηπατικής ίνωσης. Πραγματοποιήθηκε ανοσο-
λογικός έλεγχος ο οποίος επιβεβαίωσε την παρουσία της μετάλλαξης ΒΤΚ και έπειτα 
άμεση έναρξη υποκατάστασης ανοσοσφαιρίνης και αντι-ιική θεραπεία με τενοφοβί-
ρη. Στην 6μηνη παρακολούθηση, ο ασθενής παρουσιάστηκε χωρίς ασκίτη, με φυσιο-
λογική ηπατική βιοχημεία και HBV DNA 4770IU/mL. Στη 12μηνη παρακολούθηση το 
HBV DNA ήταν 4160IU/mL, ενώ μόνο μετά από 24 μήνες αγωγής με τενοφοβίρη(TDF) 
επετεύχθει η τιμή HBV DNA <2000IU/mL. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με 
μεταμοσχευτικό κέντρο, καθώς ο ασθενής αξιολογήθηκε ως πιθανός λήπτης ήπατος.
Συμπέρασμα: Σε ασθενή με σύνδρομο φυλοσύνδετης υπογαμμασφαιριναιμίας η κλι-
νική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό ιικό φορτίο 
με βραδεία ανταπόκριση στη χορήγηση σύγχρονων αντι-ιικών και ταχεία εξέλιξη σε 
ηπατική ανεπάρκεια. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 
(NAFLD)
Καπάταης Χ,1  Kαραουλάνη Θ,2  Ματσούκα Ε,2  Κουντούρη Α,3 Πίτσια Τ,2  Λαμπρόπουλος 
Π,1  Τσαγκιά Σ,4 Αρμύρος Π,1  Ξυντάρης Μ,1  Τσάκαλης Ν,1  Υφαντή Α,1  Παλαιολόγου Ε,1  
Κατωπόδη Β,1  Σολωμού Σ,1  Καπάταης Α1 

1Α' Παθολογική Κλινική, A' Ηπατολογικό Ιατρείο, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Αγία 
Βαρβάρα", 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
«Δρομοκαΐτειο»,3Εργαστήριο Βιοχημικό, ΓΝΝΠ "’Αγιος Παντελεήμων", 4Κέντρο Μεσογεια-
κής Αναιμίας, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστι-
κών των ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος (NAFLD) που παρακο-
λουθούνται στο Ηπατολογικό εξωτερικό ιατρείο του Νοσοκομείου “ Η Αγία Βαρβάρα”.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας έγινε κατανομή των ασθενών σε δύο ομάδες. Στη 
μία ομάδα συμπεριελήφθησαν ασθενείς με απεικονιστική επιβεβαίωση, ενδεικτική 
ηπατικής στεάτωσης, με απουσία άλλης αιτιολογίας χρόνιας ηπατοπάθειας, και ονο-
μάστηκε NAFLD, ενώ ως NASH ορίστηκε η ομάδα με υπερτρανσαμινασαιμία συνοδευ-
όμενη από έναν ή περισσότερους παράγοντες του Μεταβολικού Συνδρόμου. Η ηπα-
τική ακαμψία μετρήθηκε με ελαστογραφία ήπατος (Fibrosccan) και ALT /AST /γGT που 
αποτελούν βασικούς βιοδείκτες παρακολούθησης της NAFLD – NASH. Καταγράψαμε 
δημογραφικές παραμέτρους και συννοσηρότητες.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 198 ασθενείς, 112 (ποσοστό 56,56%) άνδρες μέσης 
ηλικίας 51,2+8,9 έτη και μέση διάρκεια παρακολούθησης 4 έτη (εύρος 0 – 12). 150 (75,75%) 
συμμετείχαν στην ομάδα NASH εκ των οποίων οι 42 (ποσοστό 21,21%) είχαν NASH – κίρρω-
ση [108(54,54%) NASH], 48 ασθενείς (24,25%) στην ομάδα NAFLD. Όσον αφορά στις συννο-
σηρότητες διαπιστώθηκε παχυσαρκία κεντρικού τύπου που είχαν το 79,6% των ασθενών, 
60% δυσλιπιδαιμία, 41,8% σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και 41,8% αρτηριακή υπέρταση. 
126 ασθενείς (63,63%) είχαν υποβληθεί σε ελαστογραφία και 39 (19,7%) σε βιοψία 
ήπατος (όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε υπε-
ρηχογράφημα ήπατος- εικόνα λιπώδους διήθησης). 
Ο δείκτης ηπατικής ακαμψίας για την ομάδα NAFLD 
είχε διάμεση τιμή 6,1kpa, της ομάδας ασθενών 
NASH 8,5kpa και της NASH – κίρρωσης 22,8kpa. 
Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων της ελαστογραφίας με την ιστολο-
γική ίνωση (p=0,033).Οι μέσες τιμές των βιοδεικτών 
(ALT, AST, γGT ) κυρίως στην ομάδα NASH και NASH 
– κίρρωση ήταν παθολογικές.
Συμπεράσματα: Η NAFLD είναι συνήθως ασυμπτω-
ματική νόσος και αποτελεί σήμερα την πιο συχνή 
ηπατική νόσο παγκοσμίως, επηρεάζει το 15-35% 
των ενηλίκων, η οποία εξελίσσεται σε χρόνια ηπατι-
κή νόσο και προκαλεί ηπατική κίρρωση. 
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Γράφημα 1. Συννοσηρότητες ασθενών 
με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του 
ήπατος.
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ/ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΏΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-
ΤΡΑΝΣΙΝΑΙΜΙΑ
Καπάταης Χ,1  Kαραουλάνη Θ,2  Ματσούκα Ε,2  Κουντούρη Α,3 Πίτσια Τ,2  Λαμπρόπουλος Π,1  
Τσαγκιά Σ,4 Αρμύρος Π,1  Ξυντάρης Μ,1  Τσάκαλης Ν,1  Υφαντή Α,1  Ρούτση Ε,1  Καλογεροπούλου 
Κ,1  Σολωμού Σ,1  Καπάταης Α1 

1Α' Παθολογική Κλινική, A' Ηπατολογικό Ιατρείο, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβά-
ρα", 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», 
3Εργαστήριο Bιοχημικού, ΓΝΝΠ "’Αγιος Παντελεήμων", 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, ΓΝΝΠ 
"Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"

Σκοπός: Το Μεταβολικό Σύνδρομο (Μ.Σ.) θεωρείται η νέα παγκόσμια “πανδημία”, μια διατα-
ραχή που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, πρώτη 
αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) που απα-
ντάται σε μεγάλη συχνότητα σε παχύσαρκους ασθενείς, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται τόσο με το 
μεταβολικό σύνδρομο όσο και με τις επιμέρους συνιστώσες αυτού. Σκοπός της εργασίας είναι 
να διερευνηθεί η συχνότητα των αυξημένων επιπέδων τρανσαμινασών (ALT/AST) σε ασθενείς 
με Μεταβολικό Σύνδρομο.
Υλικό-Μέθοδος: Συμμετείχαν 206 ασθενείς, άνδρες 112 (54,4%) μέσης ηλικίας 51,2±8,8 έτη 
με παχυσαρκία κεντρικού τύπου, ελεύθερο ιστορικό όσον αφορά σε ιογενείς ηπατίτιδες, 
κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, χρήση ναρκωτικών ουσιών (IVDU) ή λήψη φαρμακευτικών 
ουσιών, αυτοάνοσα και κληρονομικά νοσήματα. Στους ασθενείς έγιναν σωματομετρικές με-
τρήσεις, μέτρηση βιοδεικτών, απεικονιστικός έλεγχος, βιοψία ήπατος.
Αποτελέσματα: Η περίμετρος μέσης ήταν > 102 εκ. για τους άνδρες και >88εκ. για τις γυναί-
κες. Όσον αφορά στους βιοδείκτες, παρατηρήθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες σε 93 (45,1%) 
ασθενείς εκ των οποίων οι 57 (61,3%) ήταν άνδρες και 36 (38,7%) ήταν γυναίκες, αυξημένο 
σάκχαρο νηστείας >110 mg/dL σε 36 (17,5%), 21 (58,3%) άνδρες και 15 (41,6%) γυναίκες χω-
ρίς να λαμβάνουν αγωγή για τον Σ.Δ., ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς από το ιστορικό τους διαπι-
στώθηκε ότι λάμβαναν αγωγή. TGL αυξημένα επίπεδα σε 76 (36,9%) ασθενείς, 46 (60,5%) άν-
δρες και 30 (39,5%) γυναίκες, με αναφερόμενη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Βιοψία ήπατος 
με τη συναίνεση του ασθενούς πραγματοποιήθηκε σε 58 ασθενείς (28,1%): απλή στεάτωση 
ήπατος διαπιστώθηκε σε 28 ασθενείς (48,3%), φλεγμονώδης διήθηση με πολυμορφοπύρηνα-
σωμάτια Mallory (στεατοηπατιτίδα) σε 17 ασθενείς (29,3%), ίνωση σε 8 ασθενείς (13,8%) και 
αλλοιώσεις κιρρώσεως ήπατος σε 5 ασθενείς (8,6%).
Συμπεράσματα: Το Μεταβολικό Σύνδρομο σχετί-
ζεται με αυξημένες τιμές τρανσαμινασών. H θερα-
πευτική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου 
του μεταβολικού συνδρόμου οδηγεί στη βελτίωση 
της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος 
(NAFLD), μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιας 
ηπατοπάθειας παγκοσμίως, η συχνότερη σε κά-
ποιες χώρες, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με υψηλό 
ποσοστό παχυσαρκίας.

eP13
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αθανασάκης Γ,1  Χριστόπουλος Γ,1 Βαρβέρη Μ,1 Ταμβάκος Χ,1  Εμινίδου Β,1 Γκραίκου Θ,1 Μπαράκος 
Γ-Π,1 Ανδρόνικου Σ,1  Τσέτσου Η,2 Μανωλουδάκη Κ,3 Αντωνόπουλος Σ1 

1Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, Τζάνειο ΓΝΠ, Πειραιάς, 2Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστή-
ριο, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο 
Πειραιά "Τζάνειο", Πειραιάς

Σκοπός: Το νευροενδοκρινικό καρκίνωμα ήπατος είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου στον γενικό 
πληθυσμό με ελλιπή δεδομένα όσον αφορά στην κλινική εικόνα και τη συμπεριφορά του. Σκοπός 
είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Τζανείου 
Νοσοκομείου Πειραιά.
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 63 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
λόγω αναφερόμενων υδαρών διαρροϊκών κενώσεων από μηνός, τουλάχιστον 20 σε αριθμό ημε-
ρησίως με συνοδό διάχυτο κοιλιακό άλγος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε αυξημένη 
χολερυθρίνη και κυρίως αύξηση της άμεσης (T-Bil=3.39 mg/dL, D-Bil=2.53 mg/dL), καθώς και αύ-
ξηση των αμινοτρανσφερασών (SGOT=138 IU/L, SGPT=49 IU/L), οπότε και ο ασθενής υπεβλήθη 
σε υπέρηχο άνω κοιλίας που ανέδειξε ηπατομεγαλία με παρουσία πολλαπλών οζόμορφων εστια-
κών αλλοιώσεων ύποπτων ως επί δευτεροπαθών εντοπίσεων.
Ο ασθενής εισήχθη στην Α’ Παθολογική Κλινική για διερεύνηση της πρωτοπαθούς εστίας. Κατά 
τη νοσηλεία του, ο ασθενής παρουσίαζε συνεχώς διαρροϊκές κενώσεις για τις οποίες ελήφθησαν 
καλλιέργεια και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων που δεν απομόνωσαν κάποιο μικροβιακό 
παράγοντα, όπως και ταχεία ανίχνευση πολλαπλών παθογόνων του γαστρεντερικού με μοριακή 
μέθοδο που αναδείχθηκε αρνητική, ενώ παρουσίαζε οιδήματα κάτω άκρων με εντύπωμα στην 
πίεση που αποδόθηκαν σε υπολευκωματιναιμία (Ολικά Λευκώματα=5 mg/dL, Λευκωματίνη=2.7 
mg/dL) και σταδιακή αύξηση των χολοστατικών ενζύμων και των τρανσαμινασών.  Στα πλαίσια 
διερεύνησης της πρωτοπαθούς εστίας, υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση που ανέδειξε υπερτροφική 
πτυχή του άντρου ως επί χρόνιας γαστρίτιδας και κολονοσκόπηση που ανέδειξε υπερπλαστικούς 
πολύποδες παχέος εντέρου, η καλοήθης φύση των οποίων επιβεβαιώθηκε και με τη βιοψία αυ-
τών. Ακόμη, υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας από την οποία ως 
επιπλέον εύρημα προέκυψε εκτεταμένη ασκιτική συλλογή υγρού, δίχως επιπρόσθετα παθολογικά 
ευρήματα. Η διαγνωστική παρακέντηση του ασκίτη ανέδειξε εικόνα ασκίτη πυλαίας υπέρτασης, 
ενώ η κυτταρολογική του ασκιτικού υγρού ήταν αρνητική για κακοήθεια.  Προκειμένου να τεθεί η 
διάγνωση, υπεβλήθη σε βιοψία ήπατος, η οποία ανέδειξε νευροενδοκρινικό καρκίνωμα από με-
γάλα κύτταρα (LCNEC), η πρωτοπαθής ή μεταστατική φύση του οποίου δε μπορούσε να αποκλει-
σθεί από το εν λόγω υλικό. Τέλος, υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία άνω κοιλίας που ανέδειξε 
εικόνα μεταστατικής ή πολυεστιακής πρωτοπαθούς κακοήθους νόσου του ήπατος. Ο ασθενής 
διεκομίσθη σε ογκολογικό τμήμα για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Το νευροενδοκρινικό καρκίνωμα του ήπατος είναι ένα σπάνιο κακόηθες νεό-
πλασμα με υψηλή θνητότητα, ενώ τα ελλιπή δεδομένα όσον αφορά την κλινική εικόνα καθιστά 
δυσχερή την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση του στον γενικό πληθυσμό.
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ΧΡΟΝΙΕΣ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (ΗΚΚ)
Καπάταης Χ,1  Kαραουλάνη Θ,2  Ματσούκα Ε,2  Κουντούρη Α,3 Πίτσια Τ,2  Τσαγκιά Σ,4 
Λαμ πρόπουλος Π,1  Αρμύρος Π,1  Ξυντάρης Μ,1  Τσάκαλης Ν,1  Υφαντή Α,1  Παπανι-
κολάου Χ,1  Σιούτρη Η,1  Σολωμού Σ,1  Καπάταης Α1 

1Α' Παθολογική Κλινική, A' Ηπατολογικό Ιατρείο, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ 
"Αγία Βαρβάρα", 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ-
τικής «Δρομοκαΐτειο, 3Εργαστήριο Bιοχημικού, ΓΝΝΠ "’Αγιος Παντελεήμων", 4Κέντρο 
Μεσογειακής Αναιμίας, ΓΝΝΠ "Αγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των δημογραφικών και αιτιολο-
γικών παραγόντων των ηπατοπαθών ασθενών με ΗΚΚ καθώς γνωρίζουμε ότι ο 
βαθμός της καρκινογένεσης δεν είναι ίδιος για τις διάφορες μορφές χρόνιας ηπα-
τοκυτταρικής βλάβης.
Υλικό-Μέθοδος: 69 ασθενείς συμμετείχαν με επιβεβαιωμένο ΗΚΚ που διαγνώστη-
καν με ΗΚΚ από το 2015-2021. Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της πρωταρχικής 
ηπατικής βλάβης δηλαδή έγινε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος για ιογενείς ηπατί-
τιδες, κατανάλωση αλκοόλης, μεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα.
Αποτελέσματα: Το εύρος της ηλικίας των ασθενών ήταν 56–82 έτη (μέση ηλικία 
64,5 έτη), με αναλογία 42 (61%) άνδρες έναντι 27 (39%) γυναικών. Τα αποτελέσματα 
όσον αφορά στην πρωταρχική ηπατική βλάβη ήταν: 28 (40,5%) ασθενείς που έπα-
σχαν από χρόνια ηπατίτιδα Β, 18 (26%) ασθενείς από χρόνια ηπατίτιδα C, 12 (17,4%) 
από αλκοολική κίρρωση ήπατος, 3 (4,3%) από χρόνια ηπατίτιδα C και αλκοολική 
ηπατοπάθεια, 4 (5,8%) ασθενείς από NASH, 2 (3%) ασθενείς από συλλοίμωξη χρόνιας 
ηπατίτιδας C /B+δ και 2 (3%) από συλλοίμωξη χρόνιας ηπατίτιδας B+δ.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ως κύρια πρωταρχική αι-
τία ηπατικής βλάβης που οδηγεί σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο τη CHB, ακολουθεί 
η CHC και η κατάχρηση αλκοόλης, όπως τεκμηριώνεται και βιβλιογραφικά. Η αλ-
κοολική στεατοηπατίτιδα εξελίσσεται σε κίρρωση (15–20%), ενώ τότε δεν είναι 
σπάνια και η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Οι αυτοάνοσες παθήσεις του 
ήπατος σπάνια ενοχοποιούνται για 
ανάπτυξη ΗΚΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Β/C (ΑΝΑΔΡΟ-
ΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ)
Καπάταης Χ,1  Kαραουλάνη Θ,2  Ματσούκα Ε,2  Κουντούρη Α,3 Πίτσια Τ,2  Τσαγκιά Σ,4 
Λαμπρόπουλος Π,1  Αρμύρος Π,1  Ξυντάρης Μ,1  Δριτσάκη Γ,1 Υφαντή Α,1  Σολωμού Σ,1  
Καπάταης Α1 

1Α' Παθολογική Κλινική, A' Ηπατολογικό Ιατρείο, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Αγία 
Βαρβάρα", 2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
«Δρομοκαΐτειο», 3Εργαστήριο Bιοχημικού, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων", 4Κέντρο Μεσογει-
ακής Αναιμίας, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"

Σκοπός: Σκοπός της αναδρομικής μελέτης ασθενών-μαρτύρων είναι η διερεύνηση 
της επίδρασης των διατροφικών συνηθειών, ιδιαίτερα των λειτουργικών τροφίμων, 
στους βιοδείκτες του Μεταβολικού Συνδρόμου και των Ηπατιτίδων Β και C, νοσήματα 
με υψηλό δείκτη νοσηρότητας και θνητότητας.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 90 ασθενείς (ηλικίας >18 ετών), ισόποσα 
κατανεμημένοι στις τρεις νόσους και 90 υγιείς-μάρτυρες. Η επιλογή των συμμετεχό-
ντων πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Η 
Αγία Βαρβάρα"- Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων", σύμφωνα με τις 
δεοντολογικές κατευθυντήριες οδηγίες της Διακήρυξης του Ελσίνκι του 1975. Χρη-
σιμοποιήθηκαν επικυρωμένα ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των διατροφικών 
συνηθειών. Οι καρδιαγγειακοί-ηπατικοί βιοδείκτες που αξιολογήθηκαν ήταν: HbΑ1c, 
CHOL, TG, HDL, SGOT, SGPT, ΝΤ-proBNP, U, CR. 
Αποτελέσματα: Οι κύριες ομάδες συμβατικών και επιλεγμένων λειτουργικών τροφί-
μων καταγράφηκαν μέσω της συχνότητας κατανάλωσης και της επίδρασής τους στους 
βιοδείκτες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με spss-one-way Anova. Η αυξη-
μένη κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τη βελτίω-
ση των τιμών BNP(p-value=0,048) και U (p-value=0,070), λαχανικών (p-value=0,047) 
με τη βελτίωση του SGPT, καφές (p-value=0,002), φρούτα (p-value=0,005), βότανα 
(p-value=0,047) με τη βελτίωση των τιμών SGOT. Η BNP συσχετίστηκε στατιστικά 
σημαντικά (<300 pg/ml) με την κατανάλωση κρασιού (p-value=0,033), οσπρίων 
(p-value=0,035) και μελιού (p-value=0,039) και η τιμή της ουρίας με την κατανάλω-
ση φρούτων (p-value=0,044), κρεατινίνης με την κατανάλωση ξηρών καρπών (p-
value=0,019) και ελαιολάδου (p-value=0,045), χοληστερόλης με κατανάλωση μελιού 
(p-value=0,016) και βοτάνων (p- value=0,049).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τις βιβλιογραφικές αναφορές, 
όπου οι ευεργετικές επιδράσεις των λειτουργικών τροφίμων αποτυπώνονται κυρίως 
περιγραφικά και όχι σε απόλυτες τιμές βιοδεικτών, όπως προσπαθήσαμε να αποτυ-
πώσουμε στην αναδρομική μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Αν και σε ένα μικρό δείγμα 
τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την πιθανή ευεργετική επίδραση των λειτουργικών 
τροφών στους καρδιαγγειακούς-ηπατικούς βιοδείκτες. Απαιτούνται περισσότερες 
προοπτικές μελέτες και μεγαλύτερο δείγμα για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
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Γράφημα 1. Καταγραφή βιοδεικτών σε 
άνδρες/γυναίκες.

 

Γράφημα 1. Καταγραφή αιτιών ΗΚΚ.
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CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER (CAP): AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗ-
ΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (FIBROSCAN®)
Σαββίδου Σ,1  Αγοραστού Π,1  Χυτίρογλου Π,2 Γουλής Ι1 

1Δ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Γενικής 
Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Σκοπός: Με τα σύγχρονα μηχανήματα ηπατικής ελαστογραφίας (Fibroscan®, Εchosens, Paris) 
και τη μέτρηση του δείκτη Controlled Attenuation Parameter (CAP) δίνεται η δυνατότητα να 
εκτιμηθεί μη επεμβατικά η ηπατική στεάτωση πέραν της ηπατικής ακαμψίας. Σκοπός της ερ-
γασίας ήταν η μελέτη της διαγνωστικής ακρίβειας και των δύο ελαστογραφικών παραμέτρων 
σε ιστολογικά επιβεβαιωμένη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH).
Ασθενείς-Μέθοδοι: Σε διαδοχικούς NASH ασθενείς, που είχαν υποβλήθηκαν σε βιοψία ήπα-
τος εντός του τρέχοντος έτους, μετρήθηκε ταυτόχρονα η ηπατική ακαμψία (Liver stiffness 
Measurement, LSM, σε kPa) και η παράμετρος CAP (σε dB/m) με Fibroscan® 430 mini+ (Μ/
ΧL probes). Οι βιοψίες ήπατος αξιολογήθηκαν από τον ίδιο παθολογοανατόμο και η ηπατική 
στεάτωση εκτιμήθηκε ημιποσοτικά σε βαθμούς 0 έως 3 (ποσοστά λίπους <5%, 5-33%, 33-66% 
και >66%, αντίστοιχα). Για την εκτίμηση της διαγνωστικής τους ακρίβειας υπολογίστηκαν οι 
περιοχές κάτωθεν της καμπύλης ROC.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 24 ελαστογραφιών από 20 ασθενείς: 8 άν-
δρες/12 γυναίκες, ηλικία 49,9±14,4 έτη, ΒΜΙ 30,1±4,4 kg/m2, AST 42U/L (IQR 33-62), ALT 66U/L 
(IQR 57-87), γGT 116U/L (IQR 71-185), PLTs 239 x109/L (IQR 186-266). Ιστολογικά χαρακτηριστι-
κά: ηπατική στεάτωση (βαθμοί 0-3) σε 1 (5%), 8 (40%), 4 (20%) και 7 ασθενείς (35%) αντίστοιχα, 
στάδια ίνωσης: F0 4 (20%), F1 7 (35%), F2 2 (10%), F3 4 (20%) και F4 3 (15%). Οι ελαστογραφίες 
διενεργήθηκαν σε μεσοδιάστημα από -5,4 έως 4,4 μηνών από τη βιοψία, από τον ίδιο χειριστή 
(κατάσταση νηστείας, ≥10 μετρήσεις/ασθενή, ΙQR/M≤30%, probes M/XL:18/6). Η LSM ήταν 
10,8±6,1kPa και βρέθηκε να σχετίζεται 
με το στάδιο της ίνωσης (p<0,001), ενώ 
η CAP ήταν 306±52 dB/m και σχετίστη-
κε με το βαθμό στεάτωσης (p<0,001). 
[Γράφημα] Αντίστοιχες AUROC: 0,911 
(95%CI 0,795-1) και 0,850 (95% 0,668-1).
Συμπέρασμα: Η σύγχρονη ελαστο-
γραφία μπορεί να προβλέψει αξιόπι-
στα κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά 
ασθενών με NASH και να αποτελέσει 
ένα χρήσιμο μη επεμβατικό εργαλείο 
με προεκτάσεις τόσο για την παρακο-
λούθηση αυτών των ασθενών όσο και 
για την απάντησή τους σε νέες θερα-
πείες. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΝΕΦΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΡΑ-
ΔΡΕNΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Καραταπάνης Σ,1  Μανώλακα Χ,1  Ισκά Π,1  Παπαστεργίου Β,2  Χατζηαντωνίου Α,1  Σαρικά 
Α,1  Μανώλακα Σ,1  Γόμπος Γ,1  Γρηγοριάδη Σ,1  Πέρου Α,1  Βασιλάτου Γ,1  Ροδίτης Δ1 

1Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, 
Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Σκοπός: Το ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) αποτελεί μείζονα επιπλοκή σε ασθενείς 
με μη αντιρροπoύμενη κίρρωση, ενώ σχετίζεται με δυσμενή έκβαση μετά από με-
ταμόσχευση ήπατος. Η αποτελεσματικότητα της νοραδρεναλίνης στη θεραπεία του 
ΗΝΣ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να καταγράψουμε την 
εμπειρία μας από την αντιμετώπιση του ΗΝΣ με τον συνδυασμό της ενδοφλέβιας χο-
ρήγησης νορεπινεφριδίνης και λευκωματίνης. 
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 25 ασθενείς (μέση ηλικία 56.1 έτη, 
A/G=17/8) με ΗΝΣ που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας και έλαβαν συνδυασμέ-
νη 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 νε-
φρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού <1.5 mg/dL) παρατηρήθηκε συνολικά σε 13/25 
(52.0%) ασθενείς. Η επιβίωση στους 3 μήνες ήταν 10/25 (40.0%). Tοbaseline MELD-
score και η ανταπόκριση στη συνδυασμένη θεραπεία με νοραδρεναλίνη και λευκωμα-
τίνη 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,
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ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ ΣΕ 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
Μανώλακα Χ,1  Ισκά Π,1  Παπακωνσταντίνου Φ,1  Παπαστεργίου Β,2 Σαρικά Α,1  Γόμπος 
Γ,1 Μανώλακα Σ,1  Γρηγοριάδη Σ,1  Πέρου Α,1  Κατσίλη Ά,1  Χατζηαντωνίου Α,1  Καρατα-
πάνης Σ1

1Α΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ρόδου, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεραπευτήριο, Αθήνα

Σκοπός: Οι χρήστες τοξικών ουσιών αποτελούν μια δύσκολη στη προσπέλαση ομά-
δα ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C. Η εφαρμογή των νεότερων αντι-ιικών φαρμάκων 
έδωσε νέα ώθηση στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Σκοπός της μελέτης ήταν 
να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια ηπα-
τίτιδα C (με τα νεότερα αντι-ιικά φάρμακα) με πρόσφατη ή ενεργό χρήση ΕΦ τοξικών 
ουσιών.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 122 ασθενείς (Α/Γ=82/40) χρήστες ΕΦ 
τοξικών ουσιών. Οι περισσότεροι από αυτούς (83/122) 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 αντι-ιική αγωγή με τα νεότερα αντι-ιικά 
φάρμακα ανάλογα με τον γονότυπο και τον βαθμό της ίνωσης.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συνταγογράφηση της αγωγής έγινε και στους 122 ασθε-
νείς. Από αυτούς οι 8 (6.5%) δεν την έλαβαν ποτέ, ενώ από τους υπόλοιπους που την 
ξεκίνησαν, άλλοι 7 (5,7%) παραβίασαν σημαντικά το πρόγραμμα λήψης των φαρμά-
κων. Η πλειοψηφία των ασθενών που δεν έλαβε ποτέ τη θεραπεία ή παραβίασε ση-
μαντικά το θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν ακολουθούσε πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Από 
τους υπολοίπους ασθενείς που συμπλήρωσαν επιτυχώς τη θεραπεία 25/106 (23.5%) 
δεν επανήλθαν στο τέλος της αγωγής για επανέλεγχο, αλλά αρκετά αργότερα. Συνο-
λικά, σε πλήρη επανέλεγχο υπεβλήθησαν 82 (6.2%) ασθενείς και το ποσοστό μόνιμης 
ιολογικής ανταπόκρισης ήταν 100%.
Συμπεράσματα: H χορήγηση αντι-ιικής αγωγής σε χρήστες ΕΦ ουσιών παρουσιάζει 
αυξημένες δυσκολίες στην παρακολούθηση και τη συμμόρφωση των ασθενών. Η πο-
λυεπίπεδη προσέγγιση μέσω στενής συνεργασίας με τις δομές του ΟΚΑΝΑ μπορεί να 
οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΥΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μανώλακα Χ,1  Ισκά Π,1  Παπαστεργίου Β,2  Σαρικά Α,1  Γρηγοριάδη Σ,1  Χατζηαντωνίου 
Α,1  Γόμπος Γ,1  Πέρου Α,1  Μανώλακα Σ,1  Βασιλάτου Γ,1  Κώστας Ν,1  Ροδίτης Δ,1  Καρα-
ταπάνης Σ1 

1Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ρόδου, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεραπευτήριο, Αθήνα

Σκοπός: Η χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής σε ασθενείς με κακοήθειες ή/και 
διάφορα αιματολογικά νοσήματα μπορεί να συνδυαστεί με ενεργοποίηση της ηπατίτι-
δας-Β, ακόμη και σε ασθενείς που απουσιάζει το αντιγόνο επιφανείας (HBsAg). Για την 
πρόληψη της ενεργοποίησης συστήνεται η χορήγηση νουκλεοσ(τ)ιδικών παραγόντων 
ανάλογα με τη βαρύτητα και διάρκεια της ανοσοκατασταλτικής αγωγής και με το ορο-
λογικό προφίλ του ασθενούς σε σχέση με την ηπατίτιδα Β. Παρουσιάζουμε την εμπει-
ρία μας από την προληπτική χορήγηση νουκλεοσιδικών παραγόντων σε ασθενείς με 
κακοήθειες ή/και αιματολογικές παθήσεις που ελάμβαναν ανοσοκατασταλτική αγωγή.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 112 ασθενείς (Α/Γ=39/73) που 
έλαβαν ανοσοκατασταλτική αγωγή λόγω κακοήθους νοσήματος ή αιματολογικής 
νόσου (NHL=47, συμπαγείς όγκοι=36, πολλ. μυέλωμα=10, ρευμ. αρθρίτιδα=7, ΙΘΠ=2, 
άλλα=10). Από τους ασθενείς αυτούς οι 18 είχαν θετικό το HBsAg (χωρίς ιαιμία), και οι 
υπόλοιποι είχαν θετικό το anti-HBc με ή χωρίς θετικό το anti-HBs. Από τους ασθενείς 
αυτούς οι 46 έλαβαν αγωγή με entecavir, 38 με tenofovir και 28 με lamivudine.
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών είναι 35 μήνες (εύ-
ρος= 6-59). Στο διάστημα αυτό κανένας ασθενής δεν εμφάνισε ενεργοποίηση της 
ηπατίτιδας Β (θετικοποίηση του HBsAg, ή του HBV-DNA).  Στο ίδιο χρονικό διάστημα 
δύο ασθενείς με NHL που δεν ελάμβαναν προληπτική αγωγή με νουκλεοσιδικό παρά-
γοντα ανέπτυξαν ενεργοποίηση της ηπατίτιδας Β, και στο ιστορικό τους διαπιστώθηκε 
παρουσία anti-HBs σε χαμηλούς τίτλους πριν την ανοσοκατασταλτική αγωγή
Συμπεράσματα: Η χρησιμοποίηση νουκλεοσ(τ)ιδικών παραγόντων σε ασθενείς με 
κακοήθειες που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή, αποτρέπει την ενεργοποίηση 
της ηπατίτιδας Β ακόμη και σε περιπτώσεις χορήγησης ισχυρής ανοσοκαταστολής.
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ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μανώλακα Χ,1  Κώστας Ν,1  Ισκά Π,1  Χατζηαντωνίου Α,1  Μανώλακα Σ,1  Σαρικά Α,1  Πέ-
ρου Α,1  Παπαστεργίου Β,2  Γρηγοριάδη Σ,1  Βασιλάτου Γ,1  Γόμπος Γ,1  Καραταπάνης Σ1 

1Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ρόδου, 2Γαστρενετρολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Ο Ευαγ-
γελισμός», Αθήνα

Σκοπός: Η ανάπτυξη του ηπατοκυττρικού καρκίνου (ΗΚΚ) γίνεται συνήθως σε κιρρω-
τικό υπέδαφος, και για την αντιμετώπιση του ακολουθείται το σύστημα ταξινόμησης 
της Βαρκελώνης (BCLC). Σκοπός της μελέτης μας ήταν να ταξινομήσουμε τους ασθε-
νείς με ΗΚΚ σύμφωνα με το σύστημα της Βαρκελώνης και να διερευνηθούν και άλλα 
κλινικά χαρακτηριστικά.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 48 (Α/Γ=33/15) ασθενείς με κίρρω-
ση που διαγνώστηκαν με ΗΚΚ στο νοσοκομείο μας την τελευταία 5ετία. Οι ασθενείς 
υπεβλήθησαν σε πλήρη εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο για τη διερεύνηση 
της αιτιολογίας και της βαρύτητας της κίρρωσης, αλλά και για την ορθή ταξινόμηση 
σύμφωνα με το BCLC σύστημα.
Αποτελέσματα: Η αιτιολογία της κίρρωσης ήταν ηπατίτιδα Β (10/48) 20.8%, ηπατί-
τιδα C (9/48) 18.75%, ηπατίτιδα Β και αλκοόλ (3/48) 6.25%, ηπατίτιδα C και αλκοόλ 
(4/48) 8.33%, αλκοολική κίρρωση (14/48) 29.1%, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (6/48) 
12.5%, λοιπά (2/48) 4.1%. Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης BCLC, οι ασθενείς μας 
κατατάχτηκαν στα ακόλουθα στάδια: BCLC-A (8/48) 16.6%, BCLC-B (11/48) 22.9%, 
BCLC-C (21/48) 43.75%, BCLC-D (8/48) 16.6%. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 
ασθενών ήταν στάδιο BCLC-C. Παρατηρήσαμε επίσης ότι σημαντικό ποσοστό ασθε-
νών έπασχε από ΣΔ (14/48) 29.1%
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας δείχθηκε ότι οι συνηθέστερες αιτίες δημιουργίας 
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι η χρόνια ηπατίτιδα Β, η κατάχρηση αλκοόλ και η 
χρόνια ηπατίτιδα C, ενώ σημαντικό ποσοστό ασθενών αναπτύσσει ΗΚΚ σε έδαφος μη 
αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. Η πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκεται σε προχω-
ρημένο στάδιο σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Βαρκελώνης.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Τοουλιά Μ, Σκουλούδης Ε, Καρτσώλη Σ, Φρόνας Γ, Μέλλος Α, Βρακάς Σ, Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκεντρώσουμε τα ενδοσκοπικά ευρήματα 
που παρατηρούνται σε ασυμπτωματικούς κιρρωτικούς ασθενείς στη γαστροσκόπηση.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 100 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 
65±9 έτη εκ των οποίων 64 άρρενες (64%), οι οποίοι στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
στο Ηπατολογικό Ιατρείο προσήλθαν για ενδοσκοπικό έλεγχο το διάστημα Ιανουάριος 
2018-Μάιος 2022. Η διάγνωση της κίρρωσης τέθηκε με διάφορες μεθόδους (ελαστο-
γραφία ήπατος, βιοψία ήπατος, απεικόνιση ή συνδυασμός αυτών). Οι ασθενείς ήταν 
όλοι ασυμπτωματικοί και δεν ελάμβαναν αγωγή με PPIs. 
Αποτελέσματα: Η αιτιολογία της κίρρωσης ήπατος ήταν χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες 
σε ποσοστό 42%, αλκοόλ 38%, NASH 15% και άλλης αιτιολογίας σε ποσοστό 5%. 
Κατά την ενδοσκόπηση 95% των ασθενών εμφάνισαν κιρσούς οισοφάγου οποιου-
δήποτε βαθμού, ενώ γαστροοισοφαγικοί κιρσοί (GOV 1 και GOV 2) παρατηρήθηκαν 
στο 3%. Στο 71% των ασθενών παρατηρήθηκε πυλαία γαστροπάθεια οποιουδήποτε 
βαθμού, στο 8% πεπτικά έλκη με αρνητικές δοκιμασίες ανίχνευσης ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού, 2% των ασθενών εμφάνισαν αγγειοδυσπλασίες στομάχου και στο 6% 
ανευρέθησαν πολυποειδείς προβολές στομάχου. Στο 2% των ασθενών συνυπήρχαν 
εξεργασίες και 5% είχαν GAVE. 
Συμπέρασμα: Συχνότερα ευρήματα στην ενδοσκόπηση είναι οι κιρσοί οισοφάγου και 
η πυλαία γαστροπάθεια. Ενδιαφέρον εύρημα είναι τα πεπτικά έλκη στους κιρρωτικούς 
ασθενείς, με αρνητικές δοκιμασίες ανίχνευσης ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ DNA ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ TOY DNA ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HBeAg-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBV)
Καρακούσης Ν,1  Χρυσαυγής Λ,2  Παπαθεοδωρίδη Ά,2  Λεγάκη Α-Ι,2  Λεμπέσσης Π,2  Χολόγκιτας 
Ε,3 Χατζηγεωργίου Α,2  Παπαθεοδωρίδης Γ1 

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 2Εργαστήριο 
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 3A’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογηθούν τα επίπεδα του ελεύθερου κυττάρου 
κυκλοφορούντος DNA (cf-DNA) και της ολικής μεθυλίωσης DNA ορού σε ασθενείς με HBeAg-
αρνητική χρόνια HBV λοίμωξη.
Υλικό-Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν 93 οροί [33 φορέων, 40 με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χω-
ρίς θεραπεία και 20 μετά θεραπείας] Καυκάσιων ασθενών με HBeAg-αρνητική χρόνια HBV 
λοίμωξη του ηπατολογικού ιατρείου του ΓΝΑ «Λαϊκό». Κριτήρια αποκλεισμού ήταν συλλοί-
μωξη με άλλον ιό ηπατίτιδας ή ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ηπατοκυτταρικός καρκίνος, 
κατάχρηση αλκοόλ, μεταμόσχευση ήπατος και άλλα αίτια ηπατικής βλάβης. Καταγράφηκαν 
επιδημιολογικές και κλινικοεργαστηριακές παράμετροι στην αρχή και κατά την παρακολού-
θηση. Η απομόνωση και ποσοτικοποίηση του cf-DNA ορού έγινε με χρήση ειδικών kit και η 
ποσοτικοποίηση των επιπέδων της ολικής μεθυλίωσης του DNA ορού έγινε με μέτρηση των 
επιπέδων της 5-methyl-2'-deoxycytidine. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω 
λογισμικού SPSS, ενώ ως στατιστικά σημαντικές χαρακτηρίστηκαν συσχετίσεις με p<0,05.
Αποτελέσματα: Τα βασικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο, κατανάλωση αλκοόλ, δεν παρουσία-
σαν διαφορές μεταξύ φορέων και ασθενών με ΧΗΒ. Τα επίπεδα του cf-DNA δεν διέφεραν ση-
μαντικά μεταξύ φορέων και ασθενών με ΧΗΒ χωρίς θεραπεία, ενώ τα επίπεδα της 5-methyl-2'-
deoxycytidine ήταν σχετικά υψηλότερα στους φορείς σε σχέση με τους ασθενείς με ΧΗΒ χωρίς 
θεραπεία (211 έναντι 176 ng/mL, p=0.089). Στους ασθενείς με ΧΗΒ, τα επίπεδα του cf-DNA ορού 
αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας, σε σχέση με τα προ θεραπείας 
επίπεδα (15 έναντι 10 ng/mL, p=0.022), ενώ τα επίπεδα της 5-methyl-2'-deoxycytidine είχαν 
μία τάση αύξησης μετά τη χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας (215 έναντι 173 ng/mL, p=0.079). 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα cf-DNA ορού αυξάνουν μετά τη χο-
ρήγηση αντι-ιικής θεραπείας σε ασθενείς με HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, ενώ τα επίπεδα 5-methyl-
2'-deoxycytidine επίσης έχουν τάση αύξησης μετά τη χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας σε 
ασθενείς με ΧΗΒ και είναι σχετικά υψηλότερα σε φορείς σε σχέση με ασθενείς με HBeAg-
αρνητική ΧΗΒ χωρίς θεραπεία.

Βιβλιογραφία
Rostami A, Lambie M, Yu CW, Stambolic V, Waldron JN, Bratman SV. Senescence, Necrosis, and 
Apoptosis Govern Circulating Cell-free DNA Release Kinetics. Cell Rep 2020,  30,31:107830
Ranucci R. Cell-Free DNA: Applications in Different Diseases. Methods Mol Biol. 2019;1909:3-12. 
Kulis M, Esteller M. DNA methylation and cancer. Adv Genet 2010, 70:27-56
Kane AE, Sinclair DA. Epigenetic changes during aging and their reprogramming potential. Crit 
Rev Biochem Mol Biol 2019, 54:61-83

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ
Μανώλακα Χ,1  Παπαστεργίου Β,2  Ισκά Π,1  Σαρικά Α,1  Γρηγοριάδη Σ,1  Μανώλακα Σ,1  
Πέρου Α,1  Χατζηαντωνίου Α,1  Γόμπος Γ,1  Φίλιππος Παπακωνσταντίνου,1  Βασιλάτου Γ,1  
Κώστας Ν,1  Καραταπάνης Σ1 

1Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ρόδου, 2 Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεραπευτήριο, Αθήνα

Σκοπός: Η μακροχρόνια χορήγηση αγωγής με νουκλεοσιδικά ανάλογα έχει βελτιώσει 
σημαντικά την έκβαση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (XHB), με συνέπεια την 
αύξηση της μέσης ηλικίας των ασθενών που λαμβάνουν τέτοια αγωγή. Σκοπός της 
μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε εάν αυτή η επιμήκυνση του προσδόκιμου των 
ασθενών ΧΗΒ συνδυάζεται με την ανάπτυξη συννοσηροτήτων που μπορεί να επηρεά-
σουν την πορεία της νόσου και το είδος της φαρμακευτικής αγωγής.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 142 ασθενείς (Α/Γ= 82/60, μέσης ηλι-
κίας 56) που ελάμβαναν αγωγή με νουκλεοσιδικά ανάλογα, με μέση περίοδο παρακο-
λούθησης 8 έτη (εύρος 1-12). Οι ασθενείς υπεβάλλοντο στον ενδεικνυόμενο τακτικό 
εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς της μελέτης μας 59/142 (41.5%) ελάμβαναν αγωγή 
με tenofovir-disoproxil-fumarate (TDF), οι 74/142 (52.1%) ελάμβαναν εντεκαβίρη, ενώ 
11/142 (7.7%) ελάμβαναν αγωγή με tenofovir/alafenamide. Κίρρωση κατά την έναρξη 
της παρακολούθησης τους διαπιστώθηκε σε 18/142 (15%) ενώ ηπατοκυτταρικός καρ-
κίνος (ΗΚΚ) αναπτύχθηκε σε 2/142 (1.4%). Όσον αφορά την ύπαρξη συννοσηροτήτων 
υπερλιπιδαιμία διαπιστώθηκε σε 47/142 (33%), υπέρταση σε 30/142 (21.1%), και ΣΔ-2 
σε 17/142 (11.9%).
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη μας διαπιστώθηκε η χαμηλή επίπτωση ΗΚΚ σε ασθε-
νείς υπό αγωγή με νουκλεοσιδικά ανάλογα, ενώ σημαντικός αριθμός αυτών ανέπτυ-
ξαν ή διέθεταν συννοσηρότητες στη πορεία παρακολούθησης (υπερλιπιδαμία, υπέρ-
ταση, ΣΔ-2).
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑ-
ΤΙΚΗΣ ΣΤΕΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Τριφύλλη Ε Μ,1 ,2  Κούστας Ε ,2  Παπαδόπουλος Ν ,2  Deutsch M,3 Φόρτης Σ,1  Παπαγεωρ-
γίου Ε-Γ ,1  Αλοΐζος Γ,2  Κριεμπάρδης Α,1  Μανωλακόπουλος Σ 3

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματο-
λογία, HemQcR, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, 
2Α’ Παθολογική κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (“ΝΙΜΤΣ”), Αθή-
να, 3Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα

Σκοπός: Η εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης και της στεάτωσης με μη παρεμβατικές 
μεθόδους όπως η ελαστογραφία και η μέτρηση της έκτασης της απόσβεσης υπερη-
χογραφικού σήματος που αποστέλλεται στο ήπαρ [ultrasound attenuation parameter 
(UAP)] με τη χρήση ειδικής συσκευής, είναι σημαντικά όπλα για την αξιολόγηση των 
ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (ΜΑΛΝΗ). Ο σκοπός της παρού-
σας μελέτης είναι η εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας των επιπέδων φερ-
ριτίνης σε σχέση με το UAP στη διάγνωση της ηπατικής στεάτωσης σε ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ καθώς και η πιθανή συσχέτισή τους με τη βαρύτητα αυτής. 
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 32 μη διαβητικών ασθενών χωρίς κίρρωση (άν-
δρες 56.5%, μέσης ηλικίας 55.41±10.8 έτη) με υπερηχογραφική εικόνα λιπώδους διή-
θησης. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, δείκτης μάζας σώματος (BMI), εργαστη-
ριακά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης της φερριτίνης, UAP και του δείκτη της 
ηπατικής στεάτωσης [Hepatic Steatosis Index (HSI)]. Τα όρια στεάτωσης της μεθόδου 
UAP που χρησιμοποιήθηκε ήταν: ≥S1 τα 244 dB/dl, ≥S2 τα 269 dB/dl και ≥S3 τα 296 
dB/dl. Ως ανώτερο όριο φερριτίνης θεωρήθηκαν τα 150ng/ml για τις γυναίκες και τα 
300 ng/mlγια τους άνδρες. Στη μελέτη μας για την εκτίμηση του UAP χρησιμοποιήθη-
κε η συσκευή ελαστογραφίας LTP1 της εταιρείας SMEDA.
Αποτελέσματα: Οι μισοί ασθενείς είχαν αυξημένη τιμή φερριτίνης (μέση τιμή 
256.72±180.86 ng/ml), 17/32 (53%) είχαν κάποιου βαθμού στεάτωση σύμφωνα με το 
UAP, ενώ 15/32 (46.8%) ασθενείς είχαν ταυτόχρονα στεάτωση και αυξημένα επίπεδα 
φερριτίνης. Η διαγνωστική ακρίβεια των επιπέδων φερριτίνης στην καμπύλη ROC-AUC 
ήταν 0.843 (95%CI: 0.671-0.947, p<0.0001) με διαγνωστικό όριο >278 ng/ml (ευαισθησία 
64.7%, ειδικότητα 93.3%), του ΒΜΙ ήταν 0.808 (95%CI: 0.63-0.925, p=0.0005) με διαγνω-
στικό όριο >27.04 (ευαισθησία 88.2%, ειδικότητα 80%) και του HSI ήταν 0.731 (95%CI: 
0.546-0.872, p=0.0097) με διαγνωστικό όριο >40.9 (ευαισθησία 70.6%, ειδικότητα 
73.3%). Στην ανάλυση παλινδρόμησης τα επίπεδα φερριτίνης (OR: 1.0124, 95% CI: 1.002-
1.023, p=0.0199) και το BMI (OR: 1.4166, 95%CI: 1.0153-1.9766, p=0.0404) αποτελούσαν 
προγνωστικούς δείκτες στεάτωσης με βάση το UAP. Τέλος, τα μέσα επίπεδα φερριτίνης 
ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς με στεάτωση βαρύτητας S3 σε 
σχέση με αυτούς με S1 (454.83ng/ml vs. 228ng/ml, p=0.044).
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας οι μισοί ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είχαν αυξημένα επίπεδα 
φερριτίνης τα οποία σχετίζονται και με τη βαρύτητα της στεάτωσης.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Βόγκλη Σ,1  Ορφανός Φ,2  Κάσδαγλη Μ,2  Νάσκα Α2 

1Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», Αθήνα, 2Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος [Nonalcoholic Fatty Liver Disease 
(NAFLD)] αποτελεί τη συχνότερη αιτία τελικού σταδίου ηπατικής νόσου στον δυτικό 
κόσμο με παγκόσμιο επιπολασμό που ξεπερνά το 30% στους ενηλίκους. Το οξειδωτικό 
στρες διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου και αρκετοί αντιοξει-
δωτικοί παράγοντες έχουν εξεταστεί θεραπευτικά τα τελευταία χρόνια. Τα διατροφικά 
συμπληρώματα βιταμίνης Ε, με τη μορφή τοκοφερολών και τοκοτριενολών, έχουν απο-
τελέσει αντικείμενο μελέτης πλήθους τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών [Randomized 
Controlled Trials (RCTs)] και ο σκοπός της παρούσας μετα-ανάλυσης είναι να εξεταστεί η 
επίδραση των συγκεκριμένων συμπληρωμάτων στην εξέλιξη της NAFLD.
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση τριών μεγάλων ηλε-
κτρονικών βάσεων δεδομένων (MEDLINE, CENTRAL, and Embase) για όλες τις RCTs 
που δημοσιεύθηκαν μέχρι τον Ιούνιο 2022 και εξέτασαν την επίδραση των συμπλη-
ρωμάτων που περιείχαν βιταμίνη Ε έναντι εικονικού φαρμάκου (placebo) ή υγιεινοδι-
αιτητικών παρεμβάσεων, σε ασθενείς με NAFLD. Ως καταληκτικό σημείο επιλέχθηκε 
η μεταβολή των επιπέδων αμινοτρανσφερασών ορού (ALT, AST) και η ποιότητα των 
μελετών αξιολογήθηκε με το Risk of Bias tool της Cochrane. 
Αποτελέσματα: Συνολικά αναλύθηκαν 763 ασθενείς με NAFLD από 12 RCTs και φά-
νηκε πως η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε προκάλεσε σημαντική μείωση στην 
AST [-6.88 IU/L, 95% CI (-11.08, -2,69), p<0.01] σε σχέση με τους ασθενείς που έλα-
βαν placebo ή δέχθηκαν υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές. Τα επίπεδα της ALT, αντιθέ-
τως, δεν μειώθηκαν στο σύνολο των ασθενών, όμως σημείωσαν σημαντική μείωση 
στους ασθενείς που προέρχονταν από μελέτες με placebo ως συγκριτικό μέσο [-4.46 
IU/L, 95% CI (-8.46, -0.86), p=0.03] και στις μελέτες που χρησιμοποίησαν βιταμίνη Ε 
μόνο, χωρίς κάποιο άλλο συγχορηγούμενο φάρμακο [-5.20 IU/L, 95% CI (-8.93, -1.48), 
p<0.01]. Ο τόπος διεξαγωγής της μελέτης επέδρασε, επίσης στα αποτελέσματα αφού 
στις ασιατικές μελέτες η βιταμίνη Ε προκάλεσε σημαντική μείωση στις αμινοτρανσφε-
ράσες ορού των ασθενών [μέση μείωση ALT=5.08 IU/L, 95% CI (-8.98, -1.18), p=0.01 και 
μέση μείωση AST=5.30 IU/L, 95%CI (-8.35, -2.26), p<0.01].
Συμπεράσματα: H χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε φαίνεται πως μπορεί να 
ωφελήσει, σε όρους επιπέδων αμινοτρανσφερασών, ασθενείς με NAFLD που δια-
θέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η επίδραση στην εξέλιξη της φλεγμονής και 
ίνωσης του ηπατικού παρεγχύματος, η βέλτιστη δοσολογία και διάρκεια χορήγησης 
καθώς και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των σκευασμάτων, χρειάζεται να μελε-
τηθούν περαιτέρω. 
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ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY MASS INDEX, BMI) ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (ΧΗC)
Κραδινιώτη Χ, Αναγνώστου Ό, Αντωνακάκη Π, Σπανουδάκη Α, Κουρίκου Α, Deutsch 
M, Μανωλακόπουλος Σ
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝ 
Αθηνών ‘Ιπποκράτειο’

Σκοπός: Το μεταβολικό σύνδρομο σχετίζεται με επιτάχυνση της ηπατικής βλάβης και 
επηρεάζει τη διαχείριση ασθενών με ΧΗC. Σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει 
τον επιπολασμό των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου ασθενών με ΧΗC και να εκτι-
μήσει την επίδρασή τους στην ανάπτυξη ηπατικής ίνωσης-κίρρωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη την πηγή λοίμωξης.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενείς (ΧΕΝ και μη ΧΕΝ) με ανιχνεύσιμο HCV RNA που έλαβαν 
θεραπεία με DAAs από Ιούνιο 2014 έως Ιούλιο 2021 εκτιμήθηκαν στην πρώτη επίσκε-
ψη για το μεταβολικό τους προφίλ (ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη ΣΔ, αρτηριακής 
υπέρτασης ΑΥ, δυσλιπιδαιμίας ΔΛΔ, ΒΜΙ). Η ηπατική ίνωση εκτιμήθηκε με τον βαθ-
μό της ηπατικής ακαμψίας σύμφωνα με τις μετρήσεις της ελαστογραφίας (Transient 
Elastography, ΤΕ). Ηπατική ακαμψία >9kPa αντιστοιχεί σε προχωρημένη ηπατική ίνω-
ση (σοβαρή ίνωση/κίρρωση).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 680 ασθενείς (71% άνδρες, μέση ηλι-
κία 51±12 έτη, >50 έτη: 57%). 422 (62%) αναφέρουν χρήση ή ιστορικό χρήσης ουσιών 
(ΧΕΝ) με τους 299/422 (71%) να βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης με βου-
πρενορφίνη ή μεθαδόνη. Μεταβολικοί παράγοντες: 41 (6%) ασθενείς είχαν ΣΔ, 215 
(32%) ΑΥ, 80 (12%) ΔΛΔ, και 275 (40%) είχαν ΒΜΙ>25 (μέση τιμή BMI24.9 ± 4,5 kg/m2). 
Οι μη ΧΕΝ ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (56 vs 47 έτη, p<10–3), είχαν υψηλότερο ΒΜΙ 
(26 vs 24 kg/m2, p<10–3) και παρουσίαζαν συχνότερα ΣΔ (12,7% vs 1,7%, p<10–3), AΥ 
(24% vs 12%, p<10–3) και ΔΛΔ (12,7% vs 1,9%, p<10–3).  Συνολικά, 327 (51%) ασθενείς 
(43% ΧΕΝ vs 61% μη ΧΕΝ, p <10–3) είχαν προχωρημένη ίνωση (ακαμψία >9 kPa) στην 
πρώτη επίσκεψη. Logistic regression analysis έδειξε ότι προγνωστικοί παράγοντες 
προχωρημένης ίνωσης ήταν η πηγή της λοίμωξης (μη ΧΕΝ, p<10–3), η μεγαλύτερη 
ηλικία (p<10–3), το υψηλότερο ΒΜΙ (p<10–3), ΒΜΙ >25 kg/m2 (p<10–3), η AΥ (p=0.01), 
και η παρουσία ΣΔ (p<10–3). Ωστόσο, στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ηλικία 
[OR:1,2(95%CI:1,3-1,7), p<10–3] και το ΒΜΙ [OR:1,6(95%CI:1,4-2), p<10–3] ήταν οι μόνοι 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες. Εφαρμογή της πολυπαραγοντικής ανάλυσης 
στις υποομάδες ΧΕΝ και μη ΧΕΝ ξεχωριστά για τους ασθενείς > ή <50 έτη, έδειξε ότι 
το ΒΜΙ ήταν ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας κινδύνου για προχωρη-
μένη ίνωση (p<10–3).
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας έδειξε ότι το ΒΜΙ είναι ανεξάρτητος προγνωστικός πα-
ράγοντας προχωρημένης ίνωσης σε ασθενείς με ΧΗC ανεξάρτητα από την πηγή της 
λοίμωξης και την ηλικία. 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ-
ΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πετρουλάκη Ε, Κουκούτση Κ, Δρυγιαννάκης Ι, Γιανναράκης Μ, Κουτρουμπάκης Ι, 
Σαμωνάκης Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Εισαγωγή: Η πολυκυστική νόσος ήπατος (PLD) είναι γενετική ετερογενής διαταραχή 
που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών κύστεων ποικίλου μεγέθους στο 
ήπαρ (διαγνωστικά >10 κύστεις). Η PLD υφίσταται στα πλαίσια δύο διακριτών κληρο-
νομούμενων διαταραχών, είτε ως αυτοσωμικά επικρατούσα PLD είτε μαζί με πολυκυ-
στική νόσο νεφρών (ADPKD). 
Μέθοδος: Αναδρομική καταγραφή κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων ασθενών 
με PLD από το αρχεία της κλινικής μας την περίοδο 1/2017-1/2022. Σκοπός μας η με-
λέτη του φαινοτύπου, επιμέρους χαρακτηριστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων 
σε αυτούς. 
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν 9 ασθενείς με PLD, 6 γυναίκες (67%) και 3 άνδρες 
(33%). Η διάμεση ηλικία στη διάγνωση ήταν τα 46 έτη (22-87 έτη). Στο 78% των ασθε-
νών συνυπήρχε διάγνωση ADPKD. Από τα απεικονιστικά ευρήματα, η διάμεση διάμε-
τρος της μεγαλύτερης κύστης ήταν 8,3εκ (5,8-19 εκ). Κλινικά συμπτώματα στη διάγνω-
ση υπήρχαν στο 56%, κυρίως αίσθημα πληρότητας-δυσφορίας σε επιγάστριο/δεξιό 
υποχόνδριο. Η βιοχημική εικόνα κατά διάγνωση απεικονίζεται στον πίνακα. 
Θεραπευτικά, 5 ασθενείς (56%) δεν έλαβαν θεραπεία ως ασυμπτωματικοί. Δύο (22%) 
έλαβαν μακράς-δράσης λανρεοτίδη 120 mg/28 ημέρες με συμπτωματική βελτίωση 
χωρίς αξιολογήσιμη μείωση του όγκου του ήπατος. Ένας ασθενής υπεβλήθη σε δια-
δερμική παροχέτευση κύστης και έγχυση σκληρυντικού παράγοντα και 2 σε χειρουρ-
γική εκτομή τμημάτων αριστερού λοβού για συμπτωματική ύφεση. Μία ασθενής κα-
τέληξε μετεγχειρητικά από ενδοκοιλιακή 
επέμβαση μη σχετιζόμενη με PLD. Υπο-
θρεψία και εμφάνιση ασκιτικής συλλογής 
ήταν όψιμα σημεία (στο 22%). 
Συμπεράσματα: Η πολυκυστική νόσος 
ήπατος είναι σπάνια διαταραχή που δι-
αγιγνώσκεται συνήθως σε τυχαίο απει-
κονιστικό έλεγχο. Η αντιμετώπιση των 
συμπτωματικών ασθενών θα πρέπει να 
γίνεται από διεπιστημονική ομάδα και 
εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς. Η μετα-
μόσχευση ήπατος (ή συνδυασμένη με νε-
φρούς αναλόγως) αποτελεί τη μοναδική 
οριστική θεραπεία. 
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ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΛΗΝIΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙ-
ΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ
Κωνσταντάκης Χ,1 Κατσάνος Κ,2 Λουρίδα Θ,1 Καλαφατέλη Μ,3 Καρναμπατίδης,2 Θωμόπουλος 
Κ,1 Θεοχάρης Γ,1 Τριάντος Χ1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 2Τμήμα Επεμ-
βατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 3Γαστρεντερολογική 
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας", Πάτρα

Περιγραφή: Aσθενής 61 ετών με Ιχ μετεγχειρητικής θρόμβωσης πυλαίας φλέβας και γνω-
στούς κιρσούς οισοφάγου προσήλθε με επεισόδιο αιματέμεσης.
Από το α/α αναφέρεται πολυήμερη (1,5 μήνα) νοσηλεία για επιπλεγμένη χολοκυστεκτομή σε 
έδαφος χολολιθιασικής χολοκυστίτιδας και παγκρεατίτιδας προ ετών. Οι σχετιζόμενες επιπλο-
κές που αναφέρονται είναι κάκωση χοληδόχου πόρου/διαφυγή χολής και θρόμβωσης πυλαίας 
φλέβας. Τελικά οδηγήθηκε ξανά στο χειρουργείο σε β΄ χρόνο όπου υπεβλήθη σε χολοπεπτική 
αναστόμωση. Στον πιο πρόσφατο επανέλεγχο (CT Dual προ έτους) αναγνωρίζονται σπληνομε-
γαλία - εκτεταμένοι φλεβικοί κιρσοί πέριξ του στομάχου, στη πύλη του σπληνός, κατά μήκος του 
μεσεντερίου, ΑΡ σπληνονεφρικοί καθώς και κατά μήκος των γαστροδωδεκαδακτυλικών αγγείων. 
Υποβλεννογόνιοι κιρσοί αναγνωρίζονται στον κατώτερο οισοφάγο και το θόλο του στομάχου. 
Δεν αναγνωρίζεται η σπληνική φλέβα. Ελέγχεται σημαντικού βαθμού στένωση του κορμού της 
πυλαίας φλέβας και του αρχικού τμήματος της άνω μεσεντερίου.  Στην παρούσα, ο ασθενής ετέθη 
σε αγωγή με ενδοφλέβια σωματοστατίνη. Υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση όπου έγινε απολίνωση 
κιρσών οισοφάγου, συνεδρία σκληροθεραπείας κιρσών θόλου/σώματος και ανευρέθηκαν και 
κιρσοί βολβού χωρίς στίγματα αιμορραγίας. Λόγω υποτροπής αιμορραγίας με αιμοδυναμική 
αστάθεια, έγινε αλλαγή σε τερλιπρεσσίνη και υπεβλήθη εκ νέου σε ενδοσκοπικό έλεγχο που ανέ-
δειξε σαν εστία αιμορραγίας τους κιρσούς θόλου. Λόγω αδυναμίας επίσχεσης της αιμορραγίας ο 
ασθενής υπεβλήθη σε εμβολισμό της σπληνικής αρτηρίας από το τμήμα επεμβατικής ακτινολο-
γίας. Σταδιακά βελτιώθηκε, χωρίς νέα υποτροπή και εξήλθε με οδηγίες. Στο follow-up 2 έτη μετά 
δεν έχει παρουσιάσει νέο επεισόδιο, ενώ απεικονιστικά είναι βελτιωμένος. 
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της αιμορραγία από γαστρικούς κιρσούς στα πλαίσια αρ 
πυλαίας υπέρτασης αποτελεί μια πρόκληση και εί-
ναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Παρότι δεν 
υπάρχει συναίνεση για τη θεραπεία εκλογής, είναι 
μια κατάσταση συνήθως ανθεκτική στα συντηρητι-
κά/ενδοσκοπικά μέσα. Σε παλαιότερες μελέτες ανα-
φέρεται ότι η σπληνεκτομή είναι μια αποτελεσματι-
κή θεραπεία. Ωστόσο, σύμφωνα με πιο πρόσφατα 
βιβλιογραφικά δεδομένα, κερδίζει έδαφος η μερική, 
λειτουργική σπληνεκτομή μετά από εμβολισμό της 
σπληνικής αρτηρίας. Μειώνοντας τη ροή του αίμα-
τος στο σπληνικό παρέγχυμα και τους κιρσούς του 
στομάχου, η γαστρική αιμορραγία μπορεί να ελεγ-
χθεί. Αποτελεί μια αρκετά ασφαλή και αποτελεσμα-
τική εναλλακτική σε επιλεγμένα περιστατικά.
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΥΦΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Ψύχου Δέρκα Λ,1  Πάσχος Π,2  Μαλανδρής Κ,3 Γιουλεμέ Ό1 

1Γαστρεντερολογικό - Ηπατολογικό τμήμα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Παπαγε-
ωργίου», Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται ευρέως για την επαγωγή κλινικής ύφεσης 
στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών τους, 
η ύφεση ελεύθερη κορτικοστεροειδών θεωρείται σημαντικός θεραπευτικός στόχος. Αξιολο-
γήσαμε την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών παραγόντων ως προς την επίτευξη 
ύφεσης ελεύθερης κορτικοστεροειδών.
Μέθοδοι: Αναζητήσαμε σε Medline, Embase, Cochrane Library τυχαιοποιημένες κλινικές δο-
κιμές (RCTs) που συνέκριναν τους βιολογικούς παράγοντες και τα μικρά μόρια με εικονικό 
φάρμακο ή μεταξύ τους ή σε συνδυασμό με θειοπουρίνες και μεθοτρεξάτη. Το καταληκτικό 
σημείο ήταν η ύφεση ελεύθερη κορτικοστεροειδών. Η σύνθεση των δεδομένων έγινε με μο-
ντέλο τυχαίων επιδράσεων και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ως λόγος κινδύνου (RR) με 
τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (CIs). 
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 27 RCTs. Στη νόσο Crohn (12 RCTs), το vedolizumab (iv/
sc), ustekinumab, και certolizumab ήταν αποτελεσματικά στην επίτευξη ύφεσης ελεύθερης 
στεροειδών. Το infliximab και το adalimumab δεν υπερείχαν έναντι του εικονικού φαρμάκου. 
Στη μοναδική άμεση σύγκριση δεν διαπιστώθηκε διαφορά ανάμεσα στο adalimumab και το 
ustekinumab. Σε ασθενείς με εμπειρία στους anti-TNFα παράγοντες μόνο το vedolizumab 
sc υπερείχε έναντι του εικονικού φαρμάκου. Στην ελκώδη κολίτιδα (15 RCTs), το tofacitinib 
και όλοι οι βιολογικοί παράγοντες εκτός από το golimumab και την υποδόρια χορήγηση 
vedolizumab, πέτυχαν ύφεση ελεύθερη κορτικοστεροειδών. Στη μοναδική άμεση σύγκριση, 
το adalimumab υπερέχει μόνο αριθμητικά έναντι του vedolizumab. Σε ασθενείς με προη-
γούμενη έκθεση σε anti-TNFα παράγοντα μόνο το ustekinumab ήταν αποτελεσματικό. Τόσο 
στη νόσο Crohn, όσο και στην ελκώδη κολίτιδα, ο συνδυασμός infliximab με αζαθειοπρίνη 
υπερείχε έναντι της μονοθεραπείας με infliximab. Μεταξύ των μελετών, διαπιστώθηκε ετερο-
γένεια στον ορισμό της ύφεσης ελεύθερης κορτικοστεροειδών και στο πρωτόκολλο μείωσης 
των κορτικοστεροειδών.
Συμπεράσματα: Η κλινική ύφεση χωρίς στεροειδή επιτυγχάνεται δύσκολα. Η αποτελεσμα-
τικότητα των διαθέσιμων βιολογικών παραγόντων και μικρών μορίων στην ύφεση ελεύθερη 
κορτικοστεροειδών φαίνεται να υπολείπεται σε σχέση με άλλα καταληκτικά σημεία. Η εντα-
τικοποίηση των δόσεων σε θεραπείες όπως το infliximab και το adalimumab, και η συνδυα-
σμένη θεραπεία, ίσως βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα. Ο μικρός αριθμός ασθενών, η 
απουσία επαρκών άμεσων συγκρίσεων και η ετερογένεια στον ορισμό της έκβασης και τα 
πρωτόκολλα σταδιακής μείωσης περιορίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Είναι επι-
τακτική ανάγκη περισσότερων κλινικών δοκιμών.
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ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GLS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ
Μάντακα Α,1  Μαραγκουδάκης Σ,2  Καυκαλά Κ,2  Αναγνωστοπούλου Ε1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Χανίων «Άγιος Γεώργιος», 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Χανίων «Άγι-
ος Γεώργιος»

Σκοπός: Η χρόνια φλεγμονή των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) έχει 
συσχετιστεί με δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και διαταραχές στη συστολική και διαστολι-
κή λειτουργία της αριστερής κοιλίας. Σκοπός της μελέτης είναι εκτιμηθεί η ολική επιμήκης 
παραμόρφωση (GLS), ένας δείκτης πρώιμης ανίχνευσης δυσλειτουργίας της αριστερής κοι-
λίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και να αναζητηθούν συσχετίσεις με χαρακτηριστικά της νόσου.
Υλικό-Μέθοδος: Μετρήθηκε προοπτικά το GLS με speckle-tracking ανάλυση υπερηχογρά-
φημα 2 διαστάσεων σε 11 ασθενείς με ΙΦΝΕ χωρίς καρδιαγγειακή νόσο [8 γυναίκες, 6ΕΚ, 
διάμεσης ηλικίας 60 έτη (34-72), μέσης διάρκειας παρακολούθησης 13.3±8.3 έτη] και σε 11 
υγιείς μάρτυρες (ΥΜ) αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Καταγράφηκαν δημογραφικά, κλινικά, 
εργαστηριακά, η φαρμακευτική αγωγή, το ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσε-
ων σχετιζόμενων με τη νόσο και οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου ΚΑΝ (πίνακας 1). 
Αποτελέσματα: Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά χα-
ρακτηριστικά των ασθενών με ΙΦΝΕ. Ιστο-
ρικό βιολογικής θεραπείας και χρήσης 
κορτικοειδών διαχρονικά είχε το 81.8% 
των ασθενών, ιστορικό χειρουργείου μία 
ασθενής με Ελκώδη Κολίτιδα. Από τους 
κλασικούς παράγοντες κινδύνου για καρ-
διαγγειακή νόσο ΑΥ είχαν 27.3%, ΔΛΔ 
36.4%, 45.45% είχαν BMI>25 kg/m2 και 
ενεργοί καπνιστές 36.4%. Αυξημένη CRP 
κατά τη μέτρηση του GLS είχαν 4 ασθενείς. 
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν EF 60%, ενώ 
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική δια-
φορά στο GLS μεταξύ ασθενών και μαρτύ-
ρων (-19.5% ±1.81% vs 19.54±1.57, p=NS). 
Περαιτέρω αναλύσεις δεν έγιναν λόγω του 
μικρού αριθμού συμμετεχόντων.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά 
είναι πρόδρομα. Απαιτείται μεγαλύτερος 
αριθμός ασθενών για να εκτιμηθεί η προ-
γνωστική αξία του GLS σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ και οι πιθανές συσχετίσεις με χαρα-
κτηριστικά της νόσου ή τη φαρμακευτική 
αγωγή.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (ΜΔΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩ-
ΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ (ΕΚ) ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ (ΑΖΑ)
Τριανταφυλλίδης Ι, Καρακατσάνης Σ, Μαλγαρινός Γ
Μetropolitan General, Metropolitan General, Αθήνα

Εισαγωγή: Εμφάνιση ΜΔΣ σε ασθενείς που λαμβάνουν ΑΖΑ λόγω υποκείμενων ανο-
σολογικών ή μη καταστάσεων έχει περιγραφεί. Εν τούτοις η εμφάνιση ΜΔΣ σε ασθε-
νείς με ΕΚ υπό θεραπεία με ΑΖΑ είναι σπάνια. Αντίστοιχες περιγραφές δεν υπάρχουν 
στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Σκοπός: Η περιγραφή δύο ασθενών με ΕΚ, οι οποίοι εμφάνισαν ΜΔΣ στη διαδρομή 
της νόσου ευρισκόμενοι υπό θεραπεία με ΑΖΑ. 
Περιγραφή: Περίπτωση 1. Άνδρας ασθενής ηλικίας σήμερα 82 ετών πάσχων από εκτε-
ταμένη ΕΚ από 20ετίας και πλέον. Η νόσος διέδραμε με εξάρσεις μέτριας βαρύτητος 
οι οποίες αντιμετωπίζονταν με χορήγηση μεσαλαζίνης και κορτικοειδών. Στη διάρκεια 
των τελευταίων ετών στην αγωγή του προστέθηκε ΑΖΑ σε δόση 1.5 mg/Kg την οποία 
ο ασθενής μείωσε σε 50 mg/d με δική του πρωτοβουλία. Παρά τη μικρή αυτή δόση 
την τελευταία τετραετία η νόσος βρισκόταν σε κλινική και ενδοσκοπική ύφεση. Τον 
Μάρτιο του 2022 εισάγεται στο νοσοκομείο με Hct 25, Hb 8.4, Λευκά 2220. Τα ευρήμα-
τα από την ανάλυση του καρυότυπου έδειξαν νόσο υψηλού κινδύνου. Επί πλέον η πα-
ρουσία 3 καρυοτυπικά σχετιζόμενων κλώνων υποδηλώνει κλωνική εξέλιξη σε κυττα-
ρογενετικό επίπεδο. Η οστεομυελική βιοψία έδειξε εικόνα ΜΔΣ με περίσσεια βλαστών 
βαθμού1. Η ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού δεν κατέδειξε ουσιώδη 
ευρήματα (ΕΚ σε ύφεση) ενώ ο πλήρης ιολογικός έλεγχος, οι καρκινικοί δείκτες του 
ορού, η αξονική κοιλίας και θώρακος καθώς και η Mantoux ήσαν επίσης φυσιολογικές. 
Αντιμετωπίσθηκε με μεταγγίσεις και Granulokine & Aranesp.
Περίπτωση 2. Γυναίκα ασθενής ηλικίας 67 ετών πάσχουσα από εκτεταμένη ΕΚ από ηλι-
κίας 30 ετών. Η νόσος διέδραμε με εξάρσεις μετρίας βαρύτητος, οι οποίες αντιμετωπί-
ζονταν με μεσαλαζίνη και κορτικοειδή. Από πενταετίας περίπου ελάμβανε ΑΖΑ peros 
σε δόση 2 mg/Kg. Διαδοχικές ανοσολογικές εξετάσεις στη διάρκεια των τελευταίων 
τριών ετών έδειχναν μονοκλωνική IgM k στην ανοσοκαθήλωση, αυξημένες τιμές IgM 
με άνοδο των τιμών σε διαδοχικές μετρήσεις, αύξηση των γ-σφαιρινών, παραπρωτε-
ϊναιμία ΙgΜ k. Τελικώς διεγνώσθη ΜΔΣ. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική κολεκτομή 
για την υποκείμενη νόσο. 
Συμπέρασμα: ΜΔΣ μπορεί να εμφανιστεί σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΕΚ υπό αγωγή 
με ΑΖΑ. Απαιτούνται περαιτέρω κλινικοεπιδημιολογικές μελέτες προκειμένου να τεκ-
μηριωθεί η σχέση ΜΔΣ και λήψης ΑΖΑ σε ασθενείς με ΕΚ. 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά 
χαρακτηριστικά ασθενών με ΙΦΝΕ

Παράμετρος Ασθενείς με ΙΦΝΕ
Ηλικία (διάμεση-έτη) 60 (34-72)
Φύλο (άρρεν) 27.3%
Ενεργός καπνιστής (%) 36.4%
BMI (kg/m2) 25.3±4.8
Διάρκεια ΙΦΝΕ (έτη) 13.3±8.3
Βιολογικός παράγοντας (%) 81.8%
Anti-TNF α 63.6%
Vedolizumab  18.2%
Ustekinumab 9%
Αζαθειοπρίνη 54.5%
Μεσαλαζίνη 45.4%
Κορτικοειδή 81.8%
Χειρουργείο ΙΦΝΕ 9%
ΑΥ 27.3%
ΣΔ 0%
ΔΛΔ 36.4%
CRP(mg/dl) 0.41±0.39
ΤΚΕ (mm) 21.9±17.5
Hb(g/dl) 14±1.46
PLT(K/μl) 286.2±78.84
NLR 2±0.8
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ 
ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Τσαφαρίδου Μ, Δρυγιαννάκης Ι, Ορφανουδάκη Ε, Θεοδωράκη Ε, Φωτεινογιαννοπού-
λου Κ, Ντότσικα Β, Κιμνιωνή Χ, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Να εξετάσουμε τη συχνότητα εμφάνισης εκδηλώσεων από το πάγκρεας 
(οξεία ή χρόνια, λιθιασική ή αλκοολική παγκρεατίτιδα, καρκίνο παγκρέατος) σε ασθε-
νείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, από το 2011 ώς το 2022.
Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν αναδρομικά δεδομένα από την προοπτική και μα-
κροχρόνια ηλεκτρονική καταγραφή ασθενών με ΙΦΝΕ της Γαστρεντερολογικής Κλινι-
κής του ΠΑΓΝΗ. Επιλέχθηκαν για τη μελέτη όσοι έχουν πλήρη δεδομένα και εξακο-
λουθούν να έχουν ενεργό παρακολούθηση (μια τουλάχιστον εξέταση στα εξωτερικά 
ιατρεία της κλινικής ή νοσηλεία, την τελευταία διετία) και αναζητήθηκαν όσοι εμφάνι-
σαν εκδηλώσεις από το πάγκρεας.
Αποτελέσματα: Από τους 970 ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι στη βάση δεδο-
μένων, ενεργή παρακολούθηση έχουν οι 462, [254 με NC (5.9%), 196 γυναίκες (42.4%), 
μέση ηλικία 50.8 έτη] . Σε αυτούς παρατηρήθηκαν 22 περιπτώσεις με εκδηλώσεις από 
το πάγκρεας, για το διάστημα 1/2011 ώς και τον 7/2022 με επιπολασμό 4.8% (12 άν-
δρες, 18 με ΝC) . Από τους παραπάνω ασθενείς, οι 10 είχαν λιθιασική οξεία παγκρε-
ατίτιδα (2.1%), και 8 εμφάνισαν παγκρεατίτιδα από αζαθειοπρίνη (1.7%), 1 ασθενής 
εμφάνισε οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα (0.2%) και ομοίως 1 ασθενής εμφάνισε πα-
γκρεατίτιδα από διφυές πάγκρεας, 1 ασθενής εμφάνισε οξεία παγκρεατίτιδα οφειλό-
μενη σε CMV και 1 ασθενής εμφάνισε καρκίνο παγκρέατος (0.2%). 
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ που μελετήθηκαν, το 4.8% εμφάνισε εκδη-
λώσεις από το πάγκρεας, η πλειοψηφία πάσχοντες από νόσο Crohn (81%). Οι περισσό-
τεροι ασθενείς εμφάνισαν οξεία λιθιασική ή οφειλόμενη σε φάρμακα παγκρεατίτιδα. 
Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης χολολιθίασης στους ασθενείς με ΙΦΝΕ καθώς και η συ-
χνή χρήση αζαθειοπρίνης αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης παγκρεατικών 
εκδηλώσεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. 
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Τσαφαρίδου Μ, Δρυγιαννάκης Ι, Θεοδωράκη Ε, Ορφανουδάκη Ε, Φωτεινογιαννοπού-
λου Κ, Κιμνιωνή Χ, Ντότσικα Β, Κουτρουμπάκης Ι
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνήσει τη συχνότητα της εν τω βάθει φλε-
βικής θρόμβωσης (στις φλέβες των άκρων ή σε σπλαγχνικές φλέβες ή πνευμονική 
εμβολή-ΕΦΘ) και της θρόμβωσης στο αρτηριακό σκέλος (ισχαιμικό εγκεφαλικό ή έμ-
φραγμα) σε Κρητικούς ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) και νόσο Crohn (NC) κατά τη 
διάρκεια 12 ετών παρακολούθησης.
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη προοπτικής, μακροχρόνιας καταγραφής των 
ασθενών με ΙΦΝΕ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γαστρεντερολογικής Κλινι-
κής του ΠΑΓΝΗ. Σε όλους των ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι από τον 1/2010 ώς 
και τον 7/2022, έγινε αναζήτηση για παρουσία στο ιστορικό τους ΕΦΘ ή αρτηριακής 
θρόμβωσης. 
Αποτελέσματα: Από 970 ασθενείς με ΙΦΝΕ που βρέθηκαν καταγεγραμμένοι, 462 εί-
χαν πλήρη δεδομένα και συνεχή ενεργό παρακολούθηση. Από αυτούς, 204 (44.1%) 
είχαν EK, 254 (54.9%) είχαν NC και 4 (0.9%) είχαν αταξινόμητη νόσο ενώ οι γυναίκες 
αποτελούσαν το 42.4% (196). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, εμφανίστηκαν 
25 επεισόδια ΕΦΘ (5.4%), τα 14 ήταν σε άνδρες (3.2%), 11 ασθενείς είχαν EK (2.4%), 12 
ασθενείς εμφάνισαν ΕΦΘ σε φλέβες των άκρων ή σπλαγχνικές (2.6%), 10 ασθενείς εμ-
φάνισαν πνευμονική εμβολή (2.1%) και 3 ασθενείς εμφάνισαν παράλληλα και τα δύο 
(0.6%). Μέσος όρος ηλικίας ασθενών με ΕΦΘ τα 52 έτη, μέσος όρος διάρκειας νόσου 
μέχρι την εμφάνιση του συμβάματος τα 8.7 έτη, 5 καπνιστές και 9 πρώην καπνιστές . 
Εμφανίστηκαν επίσης 23 περιστατικά (5.0 %) αρτηριακής απόφραξης (20 άνδρες, 14 
ασθενείς με EK). Έμφραγμα μυοκαρδίου εμφάνισαν 15 ασθενείς (3.2%) ενώ 8 εμφάνι-
σαν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (1.7%). Μέσος όρος ηλικίας των ασθενών αυτών 
72 έτη και μέσος όρος διάρκειας νόσου 12.4 έτη, 3 καπνιστές και 15 παλαιοί καπνιστές. 
Συμπεράσματα: Σχεδόν 1 στους 20 ασθενείς με ΙΦΝΕ παρουσιάζει κατά την πορεία 
της νόσου επεισόδιο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και επίσης σχεδόν 1 στους 
20 ασθενείς εμφανίζει επεισόδιο αρτηριακής θρόμβωσης. Δεν υπάρχει σημαντική 
ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς με ΕΚ και NC ως προς την εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση, ενώ η αρτηριακή απόφραξη είναι συχνότερη σε άνδρες ασθε-
νείς και στην ΕΚ.
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ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Μιχαηλίδου Μ,1  Μάλλιου Π,2  Κουκούλης Γ,2  Παγκράτης Σ,1  Συμβουλάκης Ε2 

1Ομάδα Χειρουργών Σπυρίδωνα Παγκράτη, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 2Β' Γαστρεντερολογική Κλινι-
κή, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Στο παρόν περιστατικό παρουσιάζουμε μία ασθενή 72 ετών με 
εικοσαετή διάρκεια νόσου Crohn του τελικού ειλεού, υπό πρόσφατη αγωγή με αζαθειοπρίνη. 
Εισήχθη στο νοσοκομείο με κλινική εικόνα ειλεού και χρόνιας απόφραξης. Αξονική κοιλίας 
και μαγνητική εντερογραφία ανέδειξαν τελική ειλείτιδα, με συνοδό παθολογική λεμφαδενο-
πάθεια στο μεσεντέριο, όπως και στένωση του τελικού ειλεού. Ο ειλεός υποχώρησε με χορή-
γηση στεροειδών. Η κολονοσκόπηση ανέδειξε φυσιολογικό βλεννογόνο παχέος εντέρου, και 
μία στένωση στα 6 εκατοστά άνωθεν της είλεοτυφλικής βαλβίδας, η οποία δεν μπορούσε να 
διαπεραστεί. Υπεβλήθη σε μία διαγνωστική λαπαροσκόπηση και ανοιχτή ειλεοτυφλεκτομή. 
Η χειρουργική επέμβαση ανέδειξε παθολογικό ιστό ειλεού με σημαντική λεμφαδενοπάθεια 
του συνοδού μεσεντερίου, όπως και της ρίζας του μεσεντερίου, και παθολογικές εστίες στο 
επίπλουν. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ένα signet cell αδενοκαρκίνωμα του ειλεού, σε έδα-
φος νόσου Crohn, με 14 στους 14 διηθημένους λεμφαδένες, όπως και πολλαπλές ελεύθερες 
εστίες καρκινώματος στον συνοδό λιπώδη ιστό και επίπλουν. Εγγύς της νεοπλασίας βρέθηκε 
ως τυχαίο εύρημα ένας μικρός γαστρεντερικός στρωματικός όγκος (GIST). Το στάδιο εκτι-
μήθηκε ως pT3N2bM1. Η σταδιοποίηση 
δεν ανέδειξε άλλες απομακρυσμένες 
μεταστάσεις, και το καρκινοεμβρυϊκό 
αντιγόνο (CEA) ήταν 670. Έγινε σύσταση 
για επικουρική χημειοθεραπεία. 
Συμπεράσματα: Το αδενοκαρκίνωμα 
του λεπτού εντέρου, αν και εξαιρετικά 
σπάνιο, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 
πιθανή ανάπτυξη σε ασθενείς με χρόνια 
νόσο Crohn, ιδιαίτερα αν εμφανίζουν και 
συνοδά ανησυχητικά ευρήματα. 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΠΗΤΟΪΩΝ CMV & VZV ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΗ ΜΕ ΕΞΑΡΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ
Παγώνη Ά, Ευσταθίου Σ, Λάμπρου Σ, Μουσουράκης Κ, Ρέλλου Σ, Σπυράντης Α, Σδό-
νας Θ, Μάνου Δ, Τασοβασίλη Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ασθενούς με έξαρση ελκώδους κο-
λίτιδας και εκδήλωση έρπητα ζωστήρα με θετικό ορολογικό έλεγχο για IgM CMV, ως 
αποτέλεσμα διασταυρούμενης αντίδρασης των ερπητοϊών CMV-VZV.
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 65 ετών με ιστορικό ελκώδους πανκολίτιδας από 
διετίας υπό θεραπεία με μεσαλαζίνη από του στόματος παραπέμφθηκε για νοσηλεία 
λόγω έξαρσης με >8 αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις/ημέρα και μη ανταπόκριση στα 
κορτικοστεροειδή από του στόματος. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε φυσα-
λιδώδες εξάνθημα δεξιού άνω άκρου με κατανομή κερκιδικού και μέσου νεύρου, με 
συνοδό αιμωδία και καυσαλγία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζε αύξηση 
των δεικτών φλεγμονής και θετικά αντισώματα IgM έναντι του CMV. Διενεργήθηκε ορ-
θοσκόπηση με λήψη βιοψιών για αναζήτηση CMV στον ιστό, η οποία απέβη αρνητική 
για παρουσία εγκλείστων, και μοριακή ανίχνευση (RT-PCR) CMV στον ορό, η οποία επί-
σης απέβη αρνητική. Ως εκ τούτου η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με κορτικοστεροειδή 
ενδοφλεβίως καθώς και μεσαλαζίνη από του στόματος και τοπικά, ενώ παράλληλα 
έγινε έναρξη αγωγής με βαλακυκλοβίρη ως επί αναζωπύρωσης έρπητα ζωστήρα. Η 
ασθενής εμφάνισε βελτίωση της νευρολογικής σημειολογίας ήδη από το πρώτο εικο-
σιτετράωρο μετά την έναρξη της αντι-ιικής αγωγής, με βελτίωση του εξανθήματος και 
σχηματισμό εφελκίδας τις επόμενες ημέρες νοσηλείας. Παράλληλα εμφάνισε βελτίω-
ση της κλινικής εικόνας με μείωση των κενώσεων σε 1-2/ημέρα, απουσία αίματος και 
κοιλιακού άλγους, καθώς και πτώση των δεικτών φλεγμονής. Εξήλθε από την κλινική 
μας απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή, με οδηγίες για λήψη κορτιζόνης σε σταδιακά 
μειούμενη δόση, ολοκλήρωση αντι-ιικής αγωγής και προετοιμασία για κλιμάκωση θε-
ραπείας σε βιολογικό παράγοντα.
Συμπεράσματα: Αν και ο τίτλος αντισωμάτων IgM έχει μεγάλη κλινική χρησιμότητα, 
η πιθανότητα ψευδώς θετικού αποτελέσματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από 
τον κλινικό ιατρό. Η απουσία εγκλείστων CMV από την ιστολογία των βιοψιών της ορ-
θοσκόπησης και η παράλληλη εμφάνιση ερπητικού εξανθήματος έθεσαν την υποψία 
ψευδούς αποτελέσματος, οπότε και εστάλη επιπλέον έλεγχος για τον ποσοτικό προσ-
διορισμό του CMV με RT-PCR, ο οποίος ήταν αρνητικός επιβεβαιώνοντας την αρχική 
υπόθεση. Ο VZV και ο CMV συγκαταλέγονται στους ανθρώπινους ερπητοϊούς. Παρότι 
στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις διασταυρούμενης αντίδρασης κυρίως 
μεταξύ των ερπητοϊών EBV-CMV, ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος της ασθενούς εγεί-
ρει τη σκέψη για περίπτωση διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ των ερπητοϊών 
CMV-VZV.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙ-
ΑΣ ΑΝΤΙ-TNF ΜΕ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ
Καρτσώλη Σ, Τοουλιά Μ, Σκουλούδης Ε, Τίγκας Σ, Μέλλος Α, Βράκας Σ, Ξουργιάς Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Σκοπός: Η αναγνώριση των συχνότερων ανεπιθύμητων ενεργειών της συνδυασμένης 
θεραπείας anti-TNF με αζαθειοπρίνη και η καταγραφή του ποσοστού της απώλειας 
ανταπόκρισης στην anti-TNF θεραπεία των ασθενών με ΙΦΝΕ που ολοκλήρωσαν τη 
συνδυασμένη θεραπεία.
Υλικό-Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών με ΙΦΝΕ 
που παρακολουθούνται στο ιατρείο της κλινικής μας και έλαβαν συνδυασμένη θερα-
πεία. Έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, της κλινικής υποτροπής μετά τη 
διακοπή της αζαθειοπρίνης και των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσίασαν κατά 
τη θεραπεία.
Αποτελέσματα: Από τους 32 ασθενείς, συνολικά, που έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία, 
οι 29 έπασχαν από ν. Crohn και οι 3 από ελκώδη κολίτιδα. Στην ομάδα ασθενών με 
ν.Crohn, οι 23 είχαν λάβει infliximab και οι 6 adalimumab μαζί με αζαθειοπρίνη. Στην 
ομάδα της ελκώδους κολίτιδας ο συνδυασμός και στους 3 ασθενείς ήταν με infliximab. 
Συνολικά και από τις δύο ομάδες ασθενών, οι 20 έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία για 
διάστημα > 6 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε πρόωρη διακοπή 
της αζαθειοπρίνης ήταν η παγκρεατίτιδα (18,75%), η λευκοπενία (6,25%) και η ηπα-
τοτοξικότητα (3,12%). Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των ασθενών που έλαβαν 
συνδυασμένη θεραπεία ήταν οι λοιμώξεις (15,62%), οι οποίες ωστόσο δεν οδήγησαν 
σε νοσηλεία. Το 90% των ασθενών με ν. Crohn παρουσίασαν ανταπόκριση στη συνδυ-
ασμένη θεραπεία, ενώ στο 10% αποφασίστηκε η εντατικοποίηση της anti-TNF αγω-
γής. Αμέσως μετά τη διακοπή της αζαθειοπρίνης, έξαρση της νόσου παρουσίασε το 
11,76% των ασθενών με ν. Crohn, και κανένας από την ομάδα της ελκώδους κολίτιδας. 
Σε διάστημα παρακολούθησης τουλάχιστον 2 ετών από τη διακοπή της αζαθειοπρί-
νης, απώλεια της ανταπόκρισης υπό anti-TNF παράγοντα παρατηρήθηκε σε ποσοστό 
18.75% των ασθενών.
Συμπεράσματα: Αν και πρόκειται για αναδρομική μελέτη με σχετικά μικρό δείγμα 
ασθενών, οι λοιμώξεις ήταν οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της συνδυασμένης 
θεραπείας anti-TNF παράγοντα με αζαθειοπρίνη. Απώλεια ανταπόκρισης μετά τη δια-
κοπή της αζαθειοπρίνης παρατηρήθηκε σε μικρό ποσοστό ασθενών.
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ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΚΑΙ 
ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑ FV LEIDEN
Ευσταθίου Σ, Καλέλης Σ, Λάμπρου Σ, Μουσουράκης Κ, Παγώνη Ά, Ρέλλου Σ, Σπυρά-
ντης Α, Σδόνας Θ, Μάνου Δ, Τασοβασίλη Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ασθενούς με νόσο Crohn που νο-
σηλεύτηκε στη Γαστρεντερολογική Κλινική του ΓΟΝΚ με θρόμβωση πυλαίας φλέβας.
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 37 ετών καπνιστής, με ιστορικό νόσου Crohn 
ειλεοκολίτιδας με περιεδρική νόσο (Α2L3pB3) και τοποθέτηση seton προ 2μήνου 
υπό infliximab και αζαθειοπρίνη για 6 μήνες και έπειτα μόνο υπό infiximab σε ύφε-
ση εισήχθη στην Κλινική μας λόγω αιφνίδιας επιγαστραλγίας από 4ημέρου. Αρχικά 
ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ήπια αύξηση στους δείκτες φλεγμονής και ήπια 
λευκοκυττάρωση. Πραγματοποιήθηκε αξονική άνω κάτω κοιλίας η οποία ανέδειξε 
θρόμβωση (AΡ) κλάδου πυλαίας φλέβας. Έγινε έναρξη ενοξαπαρίνης σε θεραπευτική 
δόση και έλαβε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με κεφτριαξόνη και μετρονιδαζόλη. 
Οι καλλιέργειες ούρων, οι αιμοκαλλιέργειες και οι καλλιέργειες κοπράνων ήταν αρνη-
τικές. Κατά τη νοσηλεία του παρουσίασε ήπια αύξηση των τρανσαμινασών. Πραγμα-
τοποιήθηκε εκ νέου αξονική άνω και κάτω κοιλίας η οποία δεν ανέδειξε επέκταση της 
θρόμβωσης και τα ηπατικά ένζυμα μειώθηκαν με τη διακοπή της αντιβιοτικής αγωγής. 
Εστάλη έλεγχος θρομβοφιλίας ο οποίος ανέδειξε ετεροζυγωτία για τις μεταλλάξεις FV 
Leiden (FV 1691 G-A) και MTHFR 677 C-T. Σταδιακά οι δείκτες φλεγμονής και τα ηπατι-
κά ένζυμα μειώθηκαν, ο ασθενής σιτίστηκε και ανέχτηκε καλώς τη δίαιτα. Εξήλθε από 
την Κλινική μας απύρετος, αιμοδυναμικά σταθερός με ύφεση του κοιλιακού άλγους 
και οδηγία για περαιτέρω παρακολούθηση και θεραπεία σε ειδικό Τμήμα Διαταραχών 
Αιμόστασης. 
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση θρομβώσεων σε ασθενείς με νόσο Crohn είναι 1-3 φορές 
πιο συχνή σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η θρόμβωση πυλαίας φλέβας σε ασθενείς 
με ΙΦΝΕ συνδέεται με καταστάσεις υπερπηκτικότητας όπως το κάπνισμα και η πρό-
σφατη χειρουργική επέμβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λόγω της ετεροζυγωτί-
ας για τη μετάλλαξη FV Leiden o συγκεκριμένος ασθενής έχει αυξημένες πιθανότητες 
για εμφάνιση θρόμβωσης. Παρά τη σπάνια εμφάνιση της συγκεκριμένης επιπλοκής ο 
ιατρός πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη, διότι εμφανίζεται συνήθως με κοιλιακό άλγος 
και απαιτείται η άμεση έναρξη αντιπηκτικών για να αποφευχθεί η εμφάνιση εντερικής 
ισχαιμίας και να επιτευχθεί η επανασηραγγοποίηση του αγγείου στον μέγιστο βαθμό.

eP38

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΔΙ-
ΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ
Μιχαηλίδης Θ,1  Πατουλιάς Δ,2  Καρακάνας Α,3 Μπέκτσης Τ,4 Παρτσανάκης Ε,4 Κηρυτ-
τόπουλος Π4

1Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, 2Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, 3Καρδιολογική 
Κλινική ΓΝΘ-Παπαγεωργίου, 4Παθολογική Κλινική ΓΝ-Βέροιας

Σκοπός: Η παρουσία ενός ενδιαφέροντος περιστατικού, συνύπαρξης κοιλιοκάκης και 
μη ειδικής κολίτιδας σε ηλικιωμένη ασθενή. 
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 76 ετών παρουσιάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία του 
ΓΝ-Βέροιας με αναφερόμενες υποτροπιάζουσες διαρροϊκές κενώσεις χωρίς πρόσμιξη 
ή αίματος εδώ και τουλάχιστον 2 έτη. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναφέρει απώλεια βά-
ρους περίπου 20 κιλά, ανορεξία, καταβολή χωρίς ωστόσο άλλα συστηματικά συμπτώ-
ματα. Από το ατομικό αναμνηστικό η ασθενής αναφέρει, αρτηριακή υπέρταση, σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό αγωγή με γευματική και βασική ινσουλίνη εδώ και οκτώ 
χρόνια, καθώς επίσης και θυρεοειδίτιδα Hashimoto υπό αγωγή με θυροξίνη και καλή 
ρύθμιση. Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα φυλλικού, ήπια 
αναιμία, ορθόχρωμη ορθοκυτταρική, με φυσιολογικά επίπεδα φερριτίνης και σιδήρου, 
χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος και υπολευκωματιναιμία. Διενεργήθηκε αξονική κοιλί-
ας η οποία δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού 
χωρίς μακροσκοπικά ευρήματα. Παρόλα αυτά στις βιοψίες που πάρθηκαν αναδείχθηκαν 
ευρήματα μη ειδικής κολίτιδας και στην ασθενή έγινε έναρξη αγωγής με 5-αμινοσαλυκι-
λικό οξύ, τόσο από το στόματος αλλά και με τη μορφή υποκλυσμών. Επιπλέον η καλπρο-
τεκτίνη κοπράνων ήταν ισχυρά θετική και οι δείκτες φλεγμονής αυξημένοι (ΤΚΕ, CRP). Ο 
λοιπός έλεγχος για λοιμώδη αίτια ήταν αρνητικός. Μετά από διάστημα τριών μηνών η 
ασθενής επανήλθε χωρίς βελτίωση των συμπτωμάτων της οπότε και προβήκαμε σε νέα 
ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού πάλι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Επιπλέον τα επί-
πεδα καλπροτεκτίνης ενώ και οι νέες βιοψίες έδειχναν βελτίωση της κολίτιδας. Ωστόσο 
η αναιμία επιδεινώθηκε με στοιχεία υποχρωμίας πλέον. Τέθηκε η υπόνοια συνύπαρξης 
συνδρόμου δυσαπορρόφησης, οπότε και έγινε έλεγχος με ενδοσκόπηση ανωτέρου πε-
πτικού λαμβάνοντας βιοψίες από στόμαχο, νήστιδα και 2η μοίρα δωδεκαδακτύλου. Τα 
αντισώματα για κοιλιοκάκη ήταν θετικά (έναντι ιστικής τρανσλουταμινάσης, γλιαδίνης, 
ενδομυΐου) με φυσιολογικά επίπεδα IgA ανοσοσφαιρίνης. Τα ιστολογικά ευρήματα από 
τις βιοψίες λεπτού εντέρου ανέδειξαν εικόνα συμβατή με σύνδρομο δυσαπορρόφησης 
του τύπου της κοιλιοκάκης. Η ασθενής ακολούθησε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης σε συν-
δυασμό με 5’ASA παρουσιάζοντας βελτίωση, κλινικά, εργαστηριακά και ενδοσκοπικά 
μετά από τρεις μήνες. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση της κοιλιοκάκης των ενηλίκων όλο και αυξάνεται με την 
πρόοδο των διαγνωστικών μέσων. Είναι σημαντικό οι κλινικοί ιατροί να είναι ευαι-
σθητοποιήμενοι ως προς τη διάγνωσή της ακόμη και σε ηλικιωμένους ανθρώπους με 
σχετική συμπτωματολογία και ιστορικό, καθώς μπορεί να διαδράμει σε λανθάνουσα 
μορφή για πολλά έτη. 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΙΦΝΕ
Ευταξίας Χ, Γιοβάνης Ε, Βαδαρλής Α, Τόλης Χ, Τσαρούχης Κ, Μουαλλήμογλου Φ, 
Τίκος Γ, Παυλής Α, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Βασιλείου Κ, Μάρης 
Θ, Κοτανίδης Ν, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΘ Γ Παπανικολάου

Σκοπός: Μελέτη αναδρομική από ένα τριτοβάθμιο κέντρο των περιπτώσεων εγκυμο-
σύνης σε γυναίκες με ΙΦΝΕ. 
Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι φάκελοι 201 ασθενών, 125 (62,2%) με ελκώδη 
κολίτιδα (ΕΚ) 69 (34,3%) με ν. Crohn (CD) and 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα 
Α:129/Γ:72 που εξετάσθηκαν από την κλινική τη δεκαετία 2012/2022. 
Αποτελέσματα: Από τις 81 γυναίκες οι 36 ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία. Από αυτές 
εγκυμοσύνη καταγράφηκε σε 6 ασθενείς, 3 με ΕΚ και 3 με CD. Οι ασθενείς βρίσκονταν 
σε ύφεση της νόσου όπως είχε συσταθεί με πρόγραμμα αντισύλληψης. Οι ασθενείς 
με ΕΚ ελάμβαναν 5 ΑΣΑ και αυτές με ΝC οι 2 αζαθειοπρίνη και η μία βιολογικό πα-
ράγοντα. Μετά από τη συζήτηση με τις ασθενείς συνεχίσθηκε η θεραπεία συντήρη-
σης σε όλες. Οι 5 ασθενείς που ελάμβαναν 5ΑΣΑ και αζαθειοπρίνη είχαν οι τέσσερεις 
φυσιο λογικό τοκετό και η μία ασθενής (με περιπρωκτική νόσο) καισαρική τομή. Όλα 
τα νεογνά ήταν υγιή. Η ασθενής με ΝC και βιολογικό παράγοντα διέκοψε τη θεραπεία 
τον 5ο μήνα, εμφάνισε έξαρση της νόσου η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ενδοφλέβια 
κορτικοειδή και η οποία οδήγησε σε διακοπή της κύησης. Η ίδια ασθενής υπό αγωγή 
με βιολογικό παράγοντα σε όλη τη διάρκεια της κύησης, είχε επιτυχή εγκυμοσύνη με 
φυσιολογικό τοκετό και υγιές νεογνό.
Συμπεράσματα: 1. Η πορεία της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ΙΦΝΕ σε ύφεση είναι 
γενικά καλή ιδιαίτερα σε φάση ύφεσης και 2. Διακοπή της αγωγής συντήρησης δεν 
συνιστάται για την πιθανότητα έξαρσης της νόσου.
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MALT ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Χρύσανθος Ν,1  Πάλλα Κ,3 Αναγνωστοπούλου Ε,2  Παπαδάκη Γκούμα Θ,4 Πατσαβέλα Σ2 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΓΝ Αγίου Νικολάου, 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΓΝ Χανίων, 
3Αιματολογικό Τμήμα ΓΝ Χανίων, 4Αιμοπαθολογοανατομικό Τμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Τα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα του στομάχου είναι νοσήματα που 
εμπλέκουν αρκετές ειδικότητες για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους. Το ελικοβακτη-
ριδιακό φορτίο είναι σημαντικό και η εκρίζωση συχνά οδηγεί σε ίαση. Ωστόσο αρκετοί 
άλλοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών.
Σκοπός: Η καταγραφή παραγόντων που εν δυνάμει μπορεί να επιδεινώσουν την πρό-
γνωση ασθενών με ΜALT λέμφωμα στομάχου.
Μεθοδολογία-Πληθυσμός μελέτης: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη 19 ασθε-
νών με Malt στομάχου οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 6 έτη από την 
πρωτοδιάγνωσή τους. Οι 14 (73.7%) από αυτούς ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία τους 
ήταν τα 55 έτη (33-77 έτη). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS 21.0.
Αποτελέσματα: Ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη είχαν σχεδόν όλοι οι ασθενείς [17/19 
(89.4%) κατά την πρωτοδιάγνωση. Υποτροπή της νόσου παρατηρήθηκε σε πιο ηλικιω-
μένους σε σχέση με νεότερους ασθενείς [10.9% vs 5.6%, p:0.39]. Ο δείκτης υποτροπής 
της νόσου αυξήθηκε με τα έτη παρακολούθησης [<3 έτη: 0, 3-6 έτη: 5.3%, >6 έτη: 9.8%, 
p:0.54]. Ανάλογα αυξήθηκε και ο σχετικός κίνδυνος υποτροπής μετά την πενταετία (OR 
2.148 95% CI)]. Το ιστολογικό αποτύπωμα της νόσου αυξάνει σημαντικά μετά την πρώ-
τη 3ετία από τη διάγνωση με αξιόλογες αλλοιώσεις στα βιοπτικά υλικά [4/19 (21%)] 
και συνεχίζει να διαταράσσει την αρχιτεκτονική του βλεννογόνου σε περισσότερους 
ασθενείς μετά την πρώτη εξαετία της νόσου (29.3%, p:0.16). Τέλος επαναλοίμωξη μετά 
από εκρίζωση παρατηρήθηκε σε 10 από τα 101 ιστολογικά δείγματα. 
Συμπέρασμα: Η εκρίζωση hp είναι σημαντική για την πρόγνωση της νόσου. Η επανα-
λοίμωξη hp, η αυξημένη ηλικία των ασθενών και η πολυετής νόσος φαίνεται να επηρε-
άζουν αρνητικά την πρόγνωση.
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ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΑΝΘΩΜΑΤΩΔΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥ-
ΠΟΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 15 ΕΤΩΝ
Σωτηρόπουλος Χ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Οι υπερπλαστικοί πολύποδες αποτελούν τον πιο συχνό τύπο γαστρικού επι-
θηλιακού πολύποδα. Αυτοί οι πολύποδες είναι συχνά πολλαπλοί, αλλά σπάνια συνδέο-
νται με ξανθέλασμα. Οι συνδυασμένες βλάβες υπερπλαστικού πολύποδα με ξανθέλα-
σμα φαίνεται να έχουν σχέση με χρόνια γαστρίτιδα και διαβρώσεις του βλεννογόνου 
με τη συσσώρευση λιπιδίων πιθανώς να είναι η αιτία υπερπλασίας του υπερκείμενου 
βλεννογόνου. Αναφέρουμε μια σπάνια περίπτωση αγοριού που διαγνώστηκε με γα-
στρικό ξανθωματώδη υπερπλαστικό πολύποδα.
Περιγραφή Περιστατικού: Αναφέρουμε την περίπτωση ενός αγοριού 15 ετών με 
ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό που παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο λόγω επιγα-
στραλγίας με συνοδό ναυτία από μηνός. Από τον εργαστηριακό έλεγχο και τον υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο άνω κοιλίας δεν αναδείχθηκαν παθολογικά ευρήματα, ενώ από 
τη διενέργεια γαστροσκόπησης αναδείχθηκε ευμεγέθης έμμισχος (με βραχύ μίσχο) 
πολύπους δ. 3,5 εκ. επί του μείζονος τόξου του στομάχου (εικόνα σε μεγέθυνση), όπου 
πραγματοποιήθηκε ενδοσκοπική πολυπεκτομή (EMR) με βρόγχο διαθερμίας. Από την 
ιστολογική ταυτοποίηση του πολύποδα ανευρέθηκαν στοιχεία χρόνιας φλεγμονής με 
παρουσία ικανού αριθμού αφρωδών μακροφάγων εντός του πολύποδα εύρημα αρκε-
τά σπάνιο που συνάδει με συνοδό παρουσία ξανθώματος και γαστρικού υπερπλαστι-
κού πολύποδα, ενώ δεν ανευρέθησαν στοιχεία κακοήθειας. Από τη λήψη ιστολογικών 
του λοιπού γαστρικού βλεννογόνου αναδείχθησαν στοιχεία χρόνιας ενεργού γαστρί-
τιδος με παρουσία αποικιών μικροοργα-
νισμών με μορφολογία H. Pylori. Πραγ-
ματοποιήθηκε εργαστηριακός έλεγχος 
λιπιδίων και χολόστασης με φυσιολογικά 
ευρήματα και ο ασθενής έλαβε θεραπεία 
εκρίζωσης ελικοβακτηριδίου επιτυχώς. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, ανα-
φέρουμε μια σπάνια περίπτωση γαστρι-
κού υπερπλαστικού πολύποδα με πολ-
λαπλασιασμό ξανθωματικών κυττάρων. 
Καθώς η κλινική σημασία και η αιτιοπα-
θογένεια είναι ασαφείς, είναι απαραίτητο 
να γνωρίζουμε ότι ένας γαστρικός υπερ-
πλαστικός πολύποδας μπορεί να σχετίζε-
ται με γαστρικό ξάνθωμα, αν και αυτή η 
συσχέτιση είναι πολύ σπάνια.
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ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GIST) 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΥΣΦΑΓΙΑ
Σωτηρόπουλος Χ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (GISTs) είναι οι πιο συχνοί μεσεγχυμα-
τικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα. Τα οισοφαγικά GIST είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, 
αντιπροσωπεύουν το 0,7-1% όλων των GIST και η διαχείρισή τους είναι περίπλοκη. Η κλινι-
κή εικόνα του οισοφαγικού GIST ποικίλλει ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του όγκου. Η 
δυσφαγία (57%), η απόφραξη (10%-30%), η γαστρεντερική αιμορραγία (περίπου 50%) και ο 
κοιλιακός πόνος (20%-50%) είναι τα συχνότερα συμπτώματα. Η χειρουργική εκτομή είναι η 
βάση της θεραπείας για τα GIST και μπορεί να γίνει μέσω ανοικτών ή ελάχιστα επεμβατικών 
προσεγγίσεων, ενώ η νεοεπικουρική ή οριστική θεραπεία με imatinib έχει επίσης αποδειχθεί 
ότι ωφελεί ασθενείς με τοπικά προχωρημένη και μεταστατική νόσο. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 77 ετών με ιστορικό ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ προσήλθε με αναφε-
ρόμενη δυσκαταποσία προοδευτικά επιδεινούμενη από μηνών κυρίως σε στερεά τροφή. Από 
τη διενέργεια οισοφαγογραφήματος ανεδείχθη έλλειμμα σκιαγράφησης στον ανώτερο οισο-
φάγο ενώ από τη διενέργεια γαστροσκόπησης ανεδείχθη πολυποειδές μόρφωμα διαστάσεων 
2,2 εκ. αμέσως κάτωθεν του ΑΟΣ (εικόνα) προβάλλον εντός του αυλού με δυνατή τη διέλευση 
του ενδοσκοπίου. Ο ασθενής παραπέμφθηκε για διενέργεια ενδοσκοπικού υπερήχου με ταυ-
τοποίηση συμπαγούς μορφώματος προερχόμενου από την υποβλεννογόνια στιβάδα χωρίς 
επέκταση σε βαθύτερα στρώματα, ενώ επανενδοσκοπήθηκε και υποβλήθηκε σε πολυπεκτο-
μή του εν λόγω μορφώματος με βρόγχο διαθερμίας κατόπιν υπέγερσης με υποβλεννογόνια 
διήθηση διαλύματος φυσιολογικού ορού και μπλε του μεθυλενίου. 
Ιστολογική έκθεση: Αναγνωρίζεται μεσεγχυματικής αρχής νεόπλασμα το οποίο αναπτύσσεται 
στον υποβλεννογόνιο χιτώνα και επενδύεται από τον βλεννογόνο του οισοφάγου. Το νεόπλα-
σμα είναι καλά περιγεγραμμένο με ομαλά όρια, και δεν 
περιβάλλεται από κάψα. Δεν παρατηρείται πυρηνική 
πλειομορφία ή νέκρωση, και η μιτωτική δραστηριό-
τητα είναι πολύ χαμηλή (<1 μίτωση/5mm2). Στη βάση 
εκτομής, το νεόπλασμα φαίνεται να περιβάλλεται από 
μη νεοπλασματικό ινώδη ιστό. Τα όρια εκτομής φαίνε-
ται να είναι ελεύθερα νεοπλάσματος.
Συμπεράσματα: Τα GIST οισοφάγου αποτελούν μια 
μοναδική πρόκληση λόγω της σπανιότητάς τους και 
επειδή οι επιλογές εκτομής ποικίλλουν σημαντικά ανά-
λογα με την ανατομική θέση. Το μέγεθος του όγκου και 
η μιτωτική συχνότητα του όγκου σχετίζο-
νται με κακή επιβίωση. Ωστόσο, οι ασθε-
νείς με GIST οισοφάγου μεγέθους 5 εκ. ή 
μικρότερου μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με ασφάλεια με εκπυρήνωση.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΕΝΝΩΔΟΥΣ ΚΥΣΤΗΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 
ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Σωτηρόπουλος Χ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Η κύστη διπλασιασμού του οισοφάγου είναι μια σπάνια συγγενής κύστη που προ-
κύπτει από αποτυχία κενοτοποίησης του αρχέγονου οισοφάγου κατά την εμβρυολογική 
ανάπτυξη από την τέταρτη έως την όγδοη εβδομάδα κύησης. Οι περισσότερες από αυτές 
τις κύστεις γίνονται συμπτωματικές στην παιδική ηλικία, ενώ στους ενηλίκους είναι συνήθως 
ένα ασυμπτωματικό τυχαίο ακτινογραφικό ή ενδοσκοπικό εύρημα. Μπορεί να προκαλέσουν 
συμπτώματα λόγω συμπίεσης, ρήξης και φλεγμονής του οισοφάγου και του αναπνευστικού 
συστήματος και χρειάζονται παρέμβαση και θεραπεία λόγω πιθανών συμπτωμάτων. Περι-
γραφή Περιστατικού: Αναφέρουμε την περίπτωση ενός ασθενούς 83 ετών με ιστορικό με-
ταβολικού συνδρόμου και καρδιοπάθειας. Προσήλθε λόγω επιδεινούμενης δυσφαγίας από 
μηνών (κυρίως σε στερεά τροφή) κατά τη διέλευση της τροφής διά του ΑΟΣ. Κατά τη διενέρ-
γεια οισοφαγογραφήματος αναδείχθηκε έλλειμμα πλήρωσης κάτωθεν του ΑΟΣ και από την 
οισοφαγοσκόπηση ανευρέθη πολυποειδές προβάλλον μόρφωμα (Εικόνα Α) αμέσως μετά τον 
ΑΟΣ με ομαλό βλεννογόνο που προκαλούσε στένωση (αλλά όχι απόφραξη) του αυλού. Ο 
ασθενής υποβλήθηκε σε ενδοσκοπικό υπέρηχο (EUS) προς ταυτοποίηση του μορφώματος με 
χαρακτηριστικά άνηχου υποβλεννογόνιου σχηματισμού εντοπιζόμενου στον χώρο της 3ης 
υπερηχογραφικής στιβάδας (Εικόνα Β) με διατήρηση της ακεραιότητας και ηχοδομής των 
λοιπών στιβάδων – έγινε αναρρόφηση παχύρρευστου βλεννώδους άμορφου υλικού (βλεν-
νώδης κύστη) αρνητικού για κακοήθεια. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ελάχιστα επεμβατική 
τεχνική, επανενδοσκοπήθηκε και έγινε διάνοιξη με επιμήκη σχάση της κύστης με needle-
knife σφιφκτηροτόμο με επακόλουθη εκροή άφθονου κιτρινόφαιου βλεννώδους περιεχομέ-
νου και επιπέδωση της κύστης (Εικόνα Γ). Δύο μήνες μετά ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματι-
κός και κατά τον ενδοσκοπικό επανέλεγχο 
δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της κύστης.
Συμπεράσματα: Η κύστη διπλασιασμού 
του οισοφάγου πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαφορική διάγνωση σε κάθε 
ασθενή που παρουσιάζει γαστρεντερικά 
συμπτώματα, όπως δυσφαγία. Η θεραπεία 
για αυτήν την κατάσταση μετακινείται επί 
του παρόντος από τις χειρουργικές σε εν-
δοσκοπικές παρεμβάσεις όταν ο ενδοσκο-
πικός υπέρηχος αποδεικνύει ότι οι κύστεις 
εντοπίζονται εντός του υποβλεννογόνιου 
στρώματος και δεν επικοινωνούν με το 
βαθύ μυϊκό στρώμα. Οι μικρές κύστεις 
διπλασιασμού μπορούν να αφαιρεθούν 
πλήρως με βρόγχο πολυπεκτομής ή με ένα 
μαχαίρι με μονωμένο άκρο με ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Βιάζης Ν,1 Παπαντωνίου Ν,2 Μυλωνάς Ι,1 Παπαρίζου Ν,1 Τρίκολα  Α,1 Κουστένης Κ,1 Βε-
ρετάνος Χ,1 Μουντάκη Α,1 Αλμπάνη Φ,1 Τσάτσα Α,1 Μπέκα Ε,1 Αρβανίτης Κ,1 Γεωργιάδη 
Τ,1 Νούσιας Γ,1 Κοζομπόλη Δ,1 Παπαστεργίου Β,1 Αρχαύλης Ε,1 Μελά Μ,1 Χρηστίδου Α,1 

Βαρυτιμιάδης Κ,1 Χατζηευαγγελινού Χ,1 Κατωπόδη Κ,1 Παναγιωτοπούλου Σπ,1 Σίνου 
Μ,1 Μάντζαρης Γ1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2 Ιδιώτης Γαστρεντερολόγος, Ρόδος

Σκοπός: Η μανομετρία υψηλής ανάλυσης (high resolution manometry) αποτελεί εξέ-
ταση εκλογής για τη διερεύνηση ασθενών με δυσφαγία. Σκοπός της παρούσας μελέ-
της ήταν να αναδείξει την κλινική χρησιμότητα της μανομετρίας υψηλής ανάλυσης σε 
ασθενείς με δυσφαγία που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη εξέταση. 
Mέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από όλους 
τους ασθενείς με δυσφαγία που υπoβλήθηκαν σε μανομετρία υψηλής ανάλυσης στο 
τμήμα μας από 1/3/2017 έως 15/7/2022. Η διάγνωση της αχαλασίας και των άλλων 
κινητικών διαταραχών του οισοφάγου βασίστηκε σε επικαιροποιημένα μανομετρικά 
κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης κατά Σικάγο 4, η 
διάγνωση της αχαλασίας τίθεται με την ανεύρεση ατελούς χάλασης του κατώτερου 
οισοφαγικού σφιγκτήρα (Integrated Relaxation Pressure ≥ 15 mmHg) και την απουσία 
περισταλτισμού στα άπω δύο τρίτα του οισοφάγου. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της καταγραφής συνολικά 106 ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε μανομετρία υψηλής ανάλυσης για τη διερεύνηση δυσφαγίας. Σε όλους τους 
ασθενείς είχε προηγηθεί η διενέργεια οισοφαγο-γαστροσκόπησης ή/και βαριούχου 
γεύματος που είχαν αποκλείσει την ύπαρξη κακοήθειας ή άλλης οργανικής αιτίας 
δυσφαγίας. Η μανομετρία ανέδειξε αχαλασία οισοφάγου σε 51 ασθενείς (48.1%), σε 
25 ασθενείς (23.5%) ανέδειξε μη ειδικές κινητικές διαταραχές οισοφάγου, ενώ στους 
υπόλοιπους 30 ασθενείς (28.3%) δεν αναδείχθηκε κινητική διαταραχή. 
Συμπέρασμα: Η μανομετρία υψηλής ανάλυσης αποτελεί χρήσιμο κλινικό εργαλείο σε 
ασθενείς που υποβάλλονται στην εξέταση για τη διερεύνηση δυσφαγίας, με την αχα-
λασία να αποτελεί την πιο συνηθισμένη διάγνωση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΦΡΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ: 
ΜΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΗΓΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Σωτηρόπουλος Χ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Τα επιφρενικά εκκολπώματα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 15% των εκκολ-
πωμάτων του οισοφάγου, βρίσκονται σε απόσταση 10εκ. από τη γαστροοισοφαγική συμβο-
λή και μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο υποκείμενων διαταραχών της κινητικότητας του 
οισοφάγου, όπως η αχαλασία. Γενικά, η λαπαροσκοπική/θωρακοσκοπική μυοτομή Heller ή 
η από του στόματος ενδοσκοπική μυοτομή (POEM), η εκκολπωματεκτομή και η πρόσθια θο-
λοπλαστική είναι οι ενδεδειγμένες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές σήμερα.
Περιγραφή Περιστατικού: Αναφέρουμε την περίπτωση ενός άνδρα 93 ετών με ατομικό 
ιστορικό άνοιας, σοβαρής καρδιοπάθειας και σακχαρώδη διαβήτη ο οποίος προσήλθε με 
προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία τόσο σε στερεά όσο και σε υγρά με σημαντική απώ-
λεια βάρους από 2ετίας και τροφώδεις εμέτους με επεισόδια εισροφήσεων από ημερών. Ο 
ασθενής πρόσφατα είχε λάβει θεραπεία με PPIs χωρίς βελτίωση, ενώ πραγματοποιήθηκε και 
ρινολαρυγγοσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οισοφαγογα-
στροσκόπηση όπου αναδείχθηκε διατεταμένος ελικοειδής οισοφάγος, παρουσία ευμεγέθους 
οισοφαγικού εκκολπώματος πλησίον της ΓΟΣ και στένωση στο ύψος της ΓΟΣ (εικόνα Α) όπου 
το άκρο του ενδοσκοπίου διήλθε με ελαφρά πίεση. Κατόπιν διενεργήθηκε οισοφαγογράφημα 
(εικόνα Β) με ανάδειξη ευμεγέθους επιφρενικού εκκολπώματος 7 εκ. από τη ΓΟΣ και της χαρα-
κτηριστικής εικόνας «ράμφους πουλιού», ενώ πραγματοποιήθηκε και CT θώρακος-τραχήλου 
(εικόνα Γ) χωρίς ανάδειξη άλλης εξω-οισοφαγικής παθολογίας ή εικόνα εισρόφησης.
Λόγω σοβαρών συννοσηροτήτων, αυξημένου εγχειρητικού κινδύνου και άρνησης των οι-
κείων του ασθενούς, ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της 
έγχυσης αλλαντικής τοξίνης (Bottox 100 IU) περιμετρικά του αυλού στο ύψος της στένωσης 
με μερική ύφεση της συμπτωματολογίας και δυνατότητα έναρξης υδρικής δίαιτας και πολτο-
ποιημένων τροφών χωρίς αναγωγές.
Συμπεράσματα: Η αχαλασία μπορεί άλλοτε να φαινόταν ως μια απλή διαταραχή της κινη-
τικότητας, αλλά όταν επιπλέκεται με επιφρενικά 
εκκολπώματα σε ασθενείς με συννοσηρότητες και 
αυξημένο εγχειρητικό κίνδυνο αποτελεί μια μονα-
δική πρόκληση διαχείρισης για τον γαστρεντερο-
λόγο. Η κατάλληλη θεραπεία απαιτεί αντιμετώπιση 
της υποκείμενης διαταραχής κινητικότητας, διαφο-
ρετικά τα εκκολπώματα μπορεί να υποτροπιάσουν 
και θα πρέπει πάντα να εξατομικεύεται για τον κάθε 
ασθενή σε κέντρα όπου υπάρχει διαθέσιμη διεπι-
στημονική μονάδα.

* Η διενέργεια μανομετρίας οισοφάγου δεν κατέ-
στη εφικτή λόγω αδυναμίας συνεργασίας του 
ασθενούς

ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΟΑΑΠ): ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡ-
ΡΑΓΙΑ ΣΕ ΠΙΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΤΏΝ
Σωτηρόπουλος Χ, Παπαντωνίου Κ, Τσούνης Ε, Διαμαντοπούλου Γ, Κωνσταντάκης Χ, 
Θεοχάρης Γ, Τριάντος Χ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα

Σκοπός: Η οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΟΑΑΠ) παραμένει μια συχνή επεί-
γουσα ιατρική κατάσταση με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Στόχος αυτής της 
μελέτης ήταν να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τις ενδοσκοπικές δια-
γνώσεις και την κλινική έκβαση των ασθενών που παρουσιάζουν ΟΑΑΠ στις μέρες μας 
και να τα συγκρίνει με αντίστοιχα ασθενών πριν από 15 έτη.1-3
Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα από 401 ασθενείς (>16 ετών) που παρουσιάστηκαν με 
ΟΑΑΠ σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020 αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με δεδομένα 434 ασθενών που εμφανίστηκαν με 
ΟΑΑΠ στο ίδιο νοσοκομείο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2004 και 31ης Δεκεμβρίου 2005.
Αποτελέσματα: Σήμερα, οι ασθενείς ήταν μεγαλύτεροι, μέση ηλικία 69,5 (±15,4) έναντι 
66,2 (±16,0) ετών, είχαν συχνότερα συνυπάρχοντα νοσήματα (83,5% έναντι 72,8%), 
ιδιαίτερα καρδιαγγειακά νοσήματα (62,3% έναντι 52,5%) και περισσότερα άτομα ήταν 
νοσηλευόμενοι ασθενείς κατά την έναρξη της αιμορραγίας (8,2% έναντι 4,1%). Επι-
πλέον, περισσότεροι ασθενείς ήταν υπό θεραπεία με αντιπηκτικά (18,5% έναντι 6,2%), 
αλλά λιγότεροι ήταν υπό θεραπεία με ακετυλοσαλικυλικό οξύ ± κλοπιδογρέλη (33,9% 
έναντι 36,9%). Ο δείκτης Charlson Comorbidity Index ήταν υψηλότερος στις μέρες μας 
(5,6±6,4 έναντι 3,4±2,3). Επιπλέον, το πεπτικό έλκος ανευρέθηκε λιγότερο συχνά ως 
αιτία αιμορραγίας (38,4% έναντι 56,9%), ενώ πιο συχνά στις μέρες μας η ενδοσκόπηση 
ήταν αρνητική (12,7% έναντι 3,5%). Σε ασθενείς με πεπτικό έλκος η ενεργός αιμορρα-
γία στην ενδοσκόπηση ήταν λιγότερο συχνή (7,1% έναντι 14,2%). Επίσης, τα αιμορ-
ραγικά στίγματα που απαιτούσαν αιμόσταση ήταν λιγότερο συχνά σήμερα (39,6% 
έναντι 49,4%) και περισσότεροι ασθενείς παρουσιάστηκαν χωρίς σημεία πρόσφατης 
αιμορραγίας (49,4% έναντι 38,9%). Τέλος, το ποσοστό επαναιμορραγίας μειώθηκε 
στατιστικά (4,2% έναντι 7,8%), ενώ η συνολική θνητότητα παρέμεινε σχετικά αμετά-
βλητη (5,0% έναντι 6,2%).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΟΑΑΠ στις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι είναι με-
γαλύτερης ηλικίας, με περισσότερες συννοσηρότητες και συχνότερα υπό αντιπηκτική 
αγωγή, υποφέρουν από λιγότερο σοβαρή αιμορραγία με λιγότερες επαναιμορραγίες.

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ
Δημοπούλου Κ,1  Δημοπούλου Α,2  Δημοπούλου Δ,3 Παπακωνσταντίνου Δ,4 Μοσχοβίτη Α,3 
Μητρογιώργου Μ,3 Κούρτη Α,3 Ζάβρας Ν,2  Φούκας Π,5 Φεσσάτου Σ3

1Γαστρεντερολογικό 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, 4Γ΄ Χειρουργική 
Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 5Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Σκοπός: Οι ηωσινοφιλικές γαστρεντεροπάθειες, όπως η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, η ηω-
σινοφιλική γαστρίτιδα, η ηωσινοφιλική εντερίτιδα και η ηωσινοφιλική κολίτιδα, είναι σπάνιες 
διαταραχές που προκαλούν μακροχρόνιες επιπλοκές στα παιδιά αν μείνουν χωρίς θεραπεία. 
Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι η συχνότερη και έχει περιγραφεί καλύτερα στη διεθνή βι-
βλιογραφία. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων 
θεραπειών και ο προσδιορισμός πιθανών προγνωστικών παραγόντων της νόσου.
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη από τον Ιανουάριο 2019 έως τον 
Δεκέμβριο 2020, στην οποία συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς με διάγνωση ηωσινοφι-
λικής γαστρεντεροπάθειας. Έγινε καταγραφή των κλινικών, ενδοσκοπικών και ιστολογικών 
χαρακτηριστικών και οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: α) παιδιά με ηωσινοφιλική 
οισοφαγίτιδα και β) παιδιά με ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια εκτός από ηωσινοφιλική 
οισοφαγίτιδα. Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1 έτος. Η ανταπόκριση στη θεραπεία (δίαιτα 
αποκλεισμού, αναστολείς αντλίας πρωτονίων, τοπική καταπινόμενη βουδεσονίδη, συνδυα-
στική θεραπεία) ορίστηκε ως κλινική, ενδοσκοπική και ιστολογική ύφεση. Το επίπεδο ελέγχου 
της νόσου ταξινομήθηκε ως πλήρως, μερικώς ή μη ελεγχόμενο.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 40 παιδιά. Κλινική ύφεση παρατηρήθηκε 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων (92.5%), ενώ ενδοσκοπική και ιστολογική ύφεση επι-
τεύχθηκε στο 72.5 % και 57.5%, αντίστοιχα. Μεταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών επι-
λογών, η μονοθεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων ήταν η πιο αποτελεσματική όσον 
αφορά στη βελτίωση των συμπτωμάτων (27.5%), στην ενδοσκοπική (27.5%) και ιστολογική 
ύφεση (17.5%). Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα παρουσίασαν κα-
λύτερο έλεγχο της νόσου σε σύγκριση με τα παιδιά με ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια 
εκτός από ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (p=0.03). Η συνδυαστική θεραπεία (oddsratio: 7.5, 
confidence interval: 1.6–35, p=0.01) και η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (oddsratio: 5.34, 
confidence interval: 1.26–22.52, p = 0.02) ήταν θετικοί προγνωστικοί παράγοντες επίτευξης 
ιστολογικής ύφεσης.
Συμπεράσματα: Αν και με τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές επιτυγχάνεται βελτίωση των 
κλινικών συμπτωμάτων στα περισσότερα παιδιά, για την ιδανική διαχείριση των παιδιών με 
ηωσινοφιλικές γαστρεντεροπάθειες, οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη ιστολογικής ύφε-
σης της νόσου.
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ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕ-
ΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κόγιας Δ,1  Γέρου Μ,2  Παπαδόπουλος Β,2  Χαλκίδου Α,3 Μιμίδης Κ1,3

1Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 
2Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, 3Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού 
Συστήματος και Ήπατος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η ολμεσαρτάνη είναι ένα αντιυπερτασικό φάρμακο που ανήκει στην κατη-
γορία φαρμάκων αναστολέων των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ που έχει συνδεθεί 
με σοβαρή εντεροπάθεια. Η εντεροπάθεια που σχετίζεται με την ολμεσαρτάνη είναι 
ασυνήθιστη και μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί λόγω των κλινικών και 
ιστολογικών της ομοιοτήτων με άλλες κλινικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
κοιλιοκάκης και της αυτοάνοσης εντεροπάθειας. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η πα-
ρουσίαση δύο περιστατικών με εντεροπάθεια σχετιζόμενη με την ολμεσαρτάνη και οι 
προκλήσεις στη διαγνωστική πορεία που ακολουθήθηκε.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 72 ετών με διαρροϊκό σύνδρομο από τριμήνου (4 
κενώσεις/ημέρα χωρίς πρόσμειξη αίματος ή βλέννης) και γυναίκα 80 ετών με διαρρο-
ϊκό σύνδρομο από εξαμήνου (6 κενώσεις/ημέρα χωρίς πρόσμειξη αίματος ή βλέννης) 
και βαριά υποκαλιαιμία (1,6 mmol/L) εισήχθησαν στις παθολογικές κλινικές Ξάνθης 
και Αλεξανδρούπολης για διερεύνηση. Δεν προηγήθηκε λήψη αντιβιοτικών, ενώ οι κο-
λονοσκοπήσεις προ μηνός δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Ο έλεγχος κοπράνων, 
ο ανοσολογικός έλεγχος και τα αντισώματα έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης 
ήταν αρνητικά. Διενεργήθηκε γαστροσκόπηση και τοποθετήθηκε ενδοσκοπική κά-
ψουλα όπου διαπιστώθηκε μείωση του ύψους των πτυχών στη μεταβολβική μοίρα 
του δωδεκαδακτύλου. Ελήφθησαν βιοψίες από τη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύ-
λου οι οποίες ανέδειξαν εστιακή βράχυνση λαχνών, υπερπλασία κρυπτών και ενδοεπι-
θηλιακή λεμφοκυττάρωση και στις 2 ασθενείς. Στην πρώτη ασθενή διεκόπη η αγωγή 
με ολμεσαρτάνη και έπειτα από 10 ημέρες ελαττώθηκε η συχνότητα των διαρροϊκών 
κενώσεων. Στη δεύτερη ασθενή διεκόπη η αγωγή με ολμεσαρτάνη και τέθηκε αγωγή 
με μεθυλεπρεδνιζολόνη. Έπειτα από 3 ημέρες ελαττώθηκε η συχνότητα των διαρροϊ-
κών κενώσεων και αποκαταστάθηκε η τιμή του καλίου στον ορό. 
Συμπέρασμα: Τα ενδοσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα του δωδεκαδακτύλου 
σε συνδυασμό με το ιστορικό λήψης ολμεσαρτάνης και τον αρνητικό ανοσολογικό 
έλεγχο οδηγούν στη διάγνωση της εντεροπάθειας από ολμεσαρτάνη. Τη διάγνωση 
αυτή ενισχύει η κλινική βελτίωση των ασθενών μετά τη διακοπή του φαρμάκου και 
την έναρξη κορτιζονοθεραπείας. Είναι σημαντικό σε ασθενείς που λαμβάνουν ολμε-
σαρτάνη, να περιέχεται στη διαφορική διάγνωση ενός διαρροϊκού συνδρόμου η σχε-
τιζόμενη με την αγωγή εντεροπάθεια.

SIDE-BY-SIDE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ STENT ΣΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΗΠΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΥΛΩΝ
Κόγιας Δ,1  Στυλιανού Χ,2  Καφαλής Ν,1  Κουκλάκης Γ1 

1Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 
2Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξαν-
δρούπολης

Σκοπός: Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με κακοήθη χοληφόρο από-
φραξη υποβάλλονται σε παρηγορητική παροχέτευση των χοληφόρων με ενδοσκοπι-
κή ή διαδερμική προσέγγιση με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Έχει φανεί 
ότι η πρωτογενής ενδοσκοπική ανακούφιση με χρήση πλαστικών ή μεταλλικών stent 
έχει υψηλότερη τεχνική και κλινική επιτυχία με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από 
τη διαδερμική προσέγγιση, έτσι στο παρόν περιστατικό επιχειρήθηκε η ενδοσκοπική 
θεραπευτική αντιμετώπιση αποφρακτικού ικτέρου σε ασθενή με χολαγγειοκαρκίνω-
μα πυλών ταξινόμησης Bismouth IIIb.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 80 ετών, χωρίς ιστορικό χολολιθίασης, παρουσιά-
στηκε με ανώδυνο ίκτερο, μεταγευματικά εμετικά επεισόδια και απώλεια 8 κιλών τους 
τελευταίους 2 μήνες. Ο εργαστηριακός της έλεγχος ανέδειξε τιμή ολικής χολερυθρίνης 
17.2 mg/dl (άμεση 12.8 mg/dl). Στα πλαίσια διερεύνησης διενεργήθηκαν αξονική άνω 
κοιλίας και MRCP όπου διαπιστώθηκε μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα πυλών ταξι-
νόμησης Βismouth IIIb. Διενεργήθηκε ERCP όπου τοποθετήθηκαν side-by-side (SBS) 
δύο πλαστικά stent μεγέθους 7 fr/10cm, παράλληλα μεταξύ τους, σε αμφότερους τους 
ηπατικούς πόρους. Μετά από 48 ώρες σημειώθηκε πτώση της ολικής χολερυθρίνης 
στα 9 mg/dl (άμεση 5.2 mg/dl) και κλινική βελτίωση της ασθενούς, χωρίς να παρου-
σιαστούν επιπλοκές. 
Συμπέρασμα: Η SBS τοποθέτηση των 2 πλαστικών stent στέφθηκε από τεχνική και 
λειτουργική επιτυχία, προσφέροντας άμεση κλινική ανακούφιση της ασθενούς. Η 
βέλτιστη ενδοσκοπική θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να προσαρμόζεται στον 
μεμονωμένο ασθενή για την παράταση της βατότητας του stent και την επιβίωση του 
ασθενούς. 

ΕΜΜΙΣΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (GIST) ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΕΞΩΓΑΣΤΡΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Μαλαματένιος Μ-Α,1  Τελάκης Ε,1  Παντελάκης Ε,1  Παπαδοπούλου Η,1  Αραχωβίτη Δ,1  
Γκόλφου Γ,1  Καρέλης Λ,2  Φιλιππάκου Α,1  Τσιρώνη Ε1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς, 
2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς

Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας 66 ετών υποβλήθηκε σε αξονική θώρακος λόγω 
Covid λοίμωξης, όπου στις κατώτερες τομές ανευρέθη μόρφωμα σε επαφή με τον στό-
μαχο. Συμπληρωματικός έλεγχος με αξονική κοιλίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμπα-
γούς μορφώματος 3.3x2.4 cm σε επαφή με το έλασσον τόξο του στομάχου. Ο ασθενής 
ήταν ασυμπτωματικός από το ΓΕΣ, είχε υποβληθεί σε γαστροσκόπηση προ 5ετίας που 
δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα ενώ προ 8ετίας είχε υποβληθεί σε ολική θυρε-
οειδεκτομή και χορήγηση Ι-131 λόγω θηλώδους ca. Έγινε γαστροσκόπηση που δεν 
ανέδειξε σημαντικά ευρήματα και radial EUS, στην ίδια συνεδρία, όπου απεικονίσθηκε 
στην περιοχή του ελάσσονος τόξου ένα υπόηχο, με σαφή όρια αλλά λοβωτή περιφέ-
ρεια, σχετικά ομοιογενές μόρφωμα, διαστάσεων περίπου 3.2x2.5 cm. Η βλάβη εντο-
πιζόταν εξ ολοκλήρου επί τα εκτός του στομάχου αλλά φαινόταν να συνέχεται με την 
4η υπερηχογραφική στιβάδα (μυϊκό χιτώνα του στομάχου) με βραχύ μίσχο. Παραπέμ-
φθηκε για FNA/B υπό linear EUS το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα προηγούμενα 
ευρήματα και η κυτταρολογική εξέταση έδειξε δεσμίδες από ατρακτόμορφα κύτταρα 
με θετικότητα για DOG1, CD117, CD34 και αρνητικά για SMA και Desmin, ευρήμα-
τα συμβατά υπέρ στρωματικού όγκου (GIST). Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική 
επέμβαση όπου εξαιρέθηκε όγκος μέγιστης διαμέτρου ~4 εκ που όντως προσφυόταν 
εξωτερικά στο ελάσσον τόξο του στομάχου με πολύ βραχύ μίσχο. Η παθολογοανατο-
μική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση του γαστρικού στρωματικού όγκου (GIST) με 
θετικότητα σε DOG1, CD117, CD34, δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67: 2-3% 
και ελάχιστη μιτωτική δραστηριότητα (3 μιτώσεις/50ΜΟΠ).
Συμπεράσματα: Ο στόμαχος αποτελεί τη συνηθέστερη εντόπιση των στρωματικών 
όγκων (GIST) στο ΓΕΣ. Οι όγκοι αυτοί μπορεί σπάνια να εμφανίζονται ως έμμισχες 
εξωφυτικές μάζες με αμιγώς εξωγαστρική επέκταση. Αυτή η μορφή των γαστρικών 
GIST είναι εξαιρετικά ασυνήθης και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσει σε διαφορο-
διαγνωστικά προβλήματα. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος σε συνδυασμό με FNA/B είναι 
εξαιρετικά χρήσιμος στις ανωτέρω περιπτώσεις και στην πλειονότητα αυτών οδηγεί 
στην ορθή διάγνωση διευκολύνοντας τον προγραμματισμό περαιτέρω θεραπευτικών 
παρεμβάσεων.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΣΦΗΝΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 10ΗΜΕΡΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΏΜΑ-
ΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
Στεφανόπουλος Α, Ζλατινούδης Χ, Τελάκης Ε, Παντελάκης Ε, Μαλαματένιος Μ-Α, Θεο-
δούλου Α, Αραχωβίτη Δ, Φιλιππάκου Α, Τσιρώνη Ε
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς

Περιγραφή Περίπτωσης: Άνδρας 60 ετών παραπέμφθηκε σε επαρχιακό νοσοκο-
μείο λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης υψηλής δυσφαγίας και φαρυγγαλγίας από 
10ημέρου καθώς και εμπυρέτου ~38 °C από 24ώρου. Ανάφερε βρώση κρέατος προ 
10ημέρου χωρίς όμως αντιληπτή κατάποση ξένου σώματος. ΩΡΛ εξέταση δεν ανέ-
δειξε μείζονα ευρήματα αλλά η CT απεικόνισε στην τραχηλική μοίρα του οισοφάγου, 
3 εκ. κάτωθεν του κρικοειδούς χόνδρου, ανομοιογενή μάζα μαλακών μορίων ~4 εκ. 
με υπόπυκνες περιοχές και φυσαλίδες αέρα ως επί αποστήματος καθώς και παρου-
σία υπέρπυκνου στοιχείου ~2 εκ. συμβατού με ξένο σώμα. Το απόστημα επεκτεινό-
ταν και στη θωρακική μοίρα του οισοφάγου. Διακομίστηκε σε έτερο νοσοκομείο για 
γαστρεντερολογική εκτίμηση και μετά στο νοσοκομείο μας για θωρακοχειρουργική 
αντιμετώπιση. Κατόπιν συζήτησης με τους θωρακοχειρουργούς και με τη συγκατάθε-
ση του ιδίου αποφασίσθηκε η διενέργεια ενδοσκόπησης για την αφαίρεση του ξένου 
σώματος. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία και με την υποστήρι-
ξη θωρακοχειρουργικής ομάδας.
Στην ενδοσκόπηση, αμέσως κάτωθεν του ΑΟΣ ευρέθη ενσφηνωμένο οστό τριγωνι-
κού σχήματος μεγέθους ~3 εκ. με συνοδό έντονο οίδημα της περιοχής και παρουσία 
πυώδους υγρού ενδοαυλικά. Το οστό αφαιρέθηκε με λαβίδα rat tooth με ιδιαίτερη δυ-
σκολία καθώς δύο αιχμηρά άκρα του ήταν ενσφηνωμένα βαθιά σε δύο αντιδιαμετρικά 
σημεία. Μετά την αφαίρεση παρατηρήθηκαν στην περιοχή δύο οπές από τις οποίες 
παροχετευόταν άφθονο πυώδες υγρό. Αποφασίσθηκε συντηρητική αντιμετώπιση με 
στενή παρακολούθηση του ασθενούς που μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, ετέθη σε αντιβιοτι-
κή αγωγή, ουδέν per os και παροχέτευση με Levin. Τρεις ημέρες αργότερα, απύρετος 
και αιμοδυναμικά σταθερός, μεταφέρθηκε στη θωρακοχειρουργική κλινική. Έλεγχος 
με CT και διάβαση μετά 5 ημέρες ανέδειξε υποστροφή του αποστήματος και φυσιολο-
γική βατότητα του οισοφάγου χωρίς διαφυγή. Έλαβε εξιτήριο 5 ημέρες αργότερα σε 
καλή κλινική κατάσταση σιτιζόμενος με μαλακές τροφές. Δυστυχώς δεν προσήλθε για 
επανεξέταση παρά τις δοθείσες οδηγίες.
Συμπεράσματα: Η κατάποση και ενσφήνωση ξένων σωμάτων στον οισοφάγο δεν 
αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο στην καθημερινή κλινική πράξη. Όταν υπάρξει κα-
θυστέρηση στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, ιδίως τα αιχμηρά ξένα σώματα μπο-
ρούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες και μείζονες επιπλοκές ακόμη και απειλητι-
κές για τη ζωή. Η ενδοσκοπική αφαίρεση (εντός 6-24 ωρών) αποτελεί τη συνηθισμένη 
μέθοδο αντιμετώπισης και μπορεί να έχει θέση ακόμη και σε ορισμένα επιπλεγμένα 
περιστατικά που προκύπτουν σε περιπτώσεις καθυστερημένης διάγνωσης.
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ΣΒΑΝΝΩΜΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στόφας Α,1  Πατερέλη Α,2  Κορκολοπούλου Π1 

1Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝ Λαϊκό, Αθήνα, 
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Το σβάννωμα αποτελεί καλόηθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από 
τα έλυτρα των περιφερικών νεύρων (κύτταρα Schwann). Συχνότερα ανευρίσκε-
ται στην κεφαλή, τον τράχηλο, τα άνω και κάτω άκρα. Στον γαστρεντερικό σω-
λήνα απαντάται σπάνια, σε ποσοστό 0,2-1%. Το σβάννωμα οισοφάγου αντιστοι-
χεί στο 2% των νεοπλασμάτων της περιοχής, είναι δε ελαφρώς συχνότερο στις 
γυναίκες περί την 4η και 6η δεκαετία. Παρουσιάζεται περίπτωση σβαννώματος 
με εντόπιση στον κατώτερο οισοφάγο και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας.
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα ηλικίας 47 ετών με αναφερόμενο ιστορικό χειρουρ-
γηθείσας συγγενούς διαφραγματοκήλης, διαστολών οισοφάγου και χειρουρ-
γηθείσα στένωση αυτού προ 20ετίας. Ελήφθησαν βιοψίες από γλωσσίδα στο 
κατώτερο τριτημόριο του οισοφάγου εγγύς της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής.
Αποτελέσματα: Κατά την ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία κυ-
λινδρικού (γαστρικού-τύπου επιθηλίου) με ανάπτυξη, στο υπόστρωμα του 
βλεννογόνου, μεσεγχυματογενούς νεοπλάσματος το οποίο αποτελείται από 
ατρακτοκυτταρικά κύτταρα με λίγο ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, χωρίς ατυπία 
ή παρουσία μιτώσεων, που διατάσσονται σε αθροίσεις και κατά θέσεις σε δε-
σμίδες με εστιακά γραμμοειδή διάταξη των πυρήνων (Verocay bodies) και με 
ανοσοφαινοτυπικούς χαρακτήρες συμβατούς με σβάννωμα (S100 +, SOX10 +, 
Melan A -, CD117 -, CD34 -, Ki-67 <1%). 
Συμπεράσματα: Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώ-
σεις σβαννώματος οισοφάγου. Η πρόγνωσή του είναι καλή. Η θεραπεία εκλογής 
είναι η χειρουργική εξαίρεσή του. Στην αρχική ιστολογική διαφορική διάγνω-
ση του σβαννώματος, πριν την εφαρμογή της ανοσοϊστοχημείας, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί το λειομύωμα και ο στρωματικός όγκος του γαστρεντερικού 
σωλήνα (GIST).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ
Κοντός Α, Τσαμακίδης Ξ, Τζιωρτζιώτης Ι, Πατάκος Ι, Σαχτούρης Γ, Μαράκης Ι, Μανθο-
πούλου Ε, Μιχαλοπούλου Ε, Αλ-Ουντάτ Μ, Κυπραίος Δ, Δημητρουλόπουλος Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

Σκοπός: Η ανάδειξη της επίδρασης των φαρμάκων που δρουν αναστέλλοντας τις κυ-
κλοοξυγενάσες στην πρόκληση εντερικής μετάπλασης.
Υλικό-Μέθοδος: Από ένα σύνολο 300 ασθενών που παρουσίαζαν ενδοσκοπικά 
ευρήματα γαστροπάθειας άντρου και ελήφθησαν βιοψίες που ανέδειξαν στοιχεία 
χρόνιας γαστρίτιδας και εντερικής μετάπλασης, παρατηρήθηκαν 47 ασθενείς που 
δεν είχαν ιστορικό λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο αποτελεί 
και το συχνότερο αίτιο εντερικής μετάπλασης στο άντρο. Ελήφθη αναλυτικό ιστορι-
κό λήψης φαρμάκων και ύπαρξης άλλων νοσηροτήτων. Από την ιστολογική εξέταση 
αποκλείστηκαν άλλα αίτια πρόκλησης εντερικής μετάπλασης, όπως η αλκαλική γα-
στρίτιδα αλλά και η πιθανότητα ύπαρξης παρελθούσης σοβαρής γαστρίτιδας από 
πρόσφατη ή παλαιότερη ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη. Επίσης με τη μελέτη τόσο της 
πρόσφατης αλλά και των προηγουμένων ενδοσκοπικών εκθέσεων αποκλείστηκε η 
πιθανότητα ύπαρξης αυτοάνοσης γαστρίτιδας, ενός ακόμη σημαντικού αιτίου εντε-
ρικής μετάπλασης.
Αποτελέσματα: Από τους 47 ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό μόλυνσης από H. Pylori, 
κανείς τους στην ιστολογική εξέταση δεν ανέδειξε παρούσα λοίμωξη από ελικοβα-
κτηρίδιο με χρήση χρώσης Giemsa. Από τους 47 ασθενείς οι 20 ελάμβαναν salospir 
για περίοδο τουλάχιστον 6 μήνες [6 μήνες (min) και 13 χρόνια (max) , mean 5.5 έτη], 
26 ασθενείς ελάμβαναν συστηματικά ΜΣΑΦ λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων και 
ρευματοπαθειών [τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα έως 2 φορές την εβδομάδα για 
χρονικό διάστημα από 1 έτος (min) έως 10 έτη (max) με μέσο όρο 4 έτη]. Τρεις από 
τους 47 ασθενείς ελάμβαναν συστηματικά κορτιζόνη λόγω ρευματικών νοσημάτων 
με διάρκεια λήψης από 5 έτη (min) έως 10 έτη (max) με μέσο όρο 6,6 έτη. Μάλιστα δύο 
από τους τρεις ασθενείς ταυτόχρονα ελάμβαναν και ΜΣΑΦ λόγω αρθραλγίας.
Συμπεράσματα: Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από μελέτη παρατήρησης ενδέ-
χεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αναστολέων COX και εντερικής μετάπλασης 
στομάχου. Για την τεκμηρίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης αυτής θα διενεργηθεί 
νέα μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών.

ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS): ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ
Θεοδούλου Α,1  Τελάκης Ε,1  Φεργάδης Ε-Γ,2  Ζλατινούδης Χ,1  Μαργαρίτης Ε,2  Παπαδοπούλου 
Η,1  Στεφανόπουλος Α,1  Μαλαματένιος Μ-Α,1  Φιλιππάκου Α,1  Τσιρώνη Ε1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς, 2Ογκο-
λογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς

Σκοπός: Η χρήση των immune checkpoint inhibitors (ICIs) στην αντιμετώπιση νεοπλασμά-
των έχει αυξηθεί ραγδαία λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητάς τους. Ανεπιθύμητες ενέρ-
γειές τους στο ανώτερο πεπτικό περιγράφονται σπάνια συγκριτικά με το κατώτερο. Σκοπός 
μας είναι η παρουσίαση τριών περιπτώσεων γαστρίτιδας σχετιζόμενης με ICIs.
Περιγραφή Περιστατικών: Περίπτωση 1: Άνδρας 64 ετών με μεταστατικό μεσοθηλίωμα 
πνεύμονα ελάμβανε συνδυασμό nivolumab (Anti-PD1) και ipilimumab (Anti-CTLA4). Τέσσε-
ρεις μήνες από την έναρξη της ανοσοθεραπείας εμφάνισε επιγαστραλγία και εμέτους που 
επιδεινώθηκαν τον επόμενο μήνα. Η γαστροσκόπηση ανέδειξε διάχυτη πανγαστρίτιδα με 
οίδημα και ερυθρότητα του βλεννογόνου και μικροσκοπικές διαβρώσεις στο άντρο. Η ιστο-
λογική εξέταση ανέδειξε εκσεσημασμένες αλλοιώσεις χρόνιας ενεργού γαστρίτιδας.
Περίπτωση 2: Άνδρας 59 ετών με μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο υπό nivolumab παρουσί-
ασε μετά 6μήνου επιδεινούμενη ανορεξία, επιγαστραλγία και εμέτους. Στη γαστροσκόπηση 
παρατηρήθηκε γαστροπάθεια σώματος-άντρου με οίδημα, ευθρυπτότητα και επιφανειακές 
εξελκώσεις. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε σοβαρές αλλοιώσεις ενεργού χρόνιας γαστρίτι-
δας, με θέσεις διάβρωσης και εξέλκωσης του επιθηλίου και άφθονες εξιδρωματικές εναπο-
θέσεις. 
Περίπτωση 3: Άνδρας 66 ετών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα ελάμβανε συνδυ-
ασμό nivolumab και ipilimumab. Έξι μήνες από την έναρξή τους εμφάνισε εμμένουσα επιγα-
στραλγία και εμέτους. Στη γαστροσκόπηση διαπιστώθηκε γαστροπάθεια σώματος-άντρου με 
οίδημα, ερυθρότητα και ευθρυπτότητα του βλεννογόνου ενώ η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 
ενεργό γαστρίτιδα με παρουσία οξέων και χρονίων φλεγμονωδών αθροίσεων με καταστρο-
φή των αδενικών στοιχείων και εκτεταμένη αποστηματοποίηση. 
Σε όλους, ο έλεγχος για H. Pylori και CMV ήταν αρνητικός ενώ κανείς δεν ελάμβανε ΜΣΑΦ. 
Όλοι ελάμβαναν συστηματικά ΑΑΠ. Σε όλους χορηγήθηκαν κορτικοειδή από του στόματος 
(με σταδιακή μείωση) με γρήγορη και καλή κλινική ανταπόκριση. Δεν χρειάστηκε χορήγηση 
βιολογικού παράγοντα ή διακοπή της ανοσοθεραπείας. Οι δύο πρώτοι ασθενείς επανενδο-
σκοπήθηκαν μετά 3-4 εβδομάδες χωρίς να διαπιστωθεί σημαντική ενδοσκοπική βελτίωση. 
Συμπεράσματα: Η γαστρίτιδα από ανοσοθεραπεία, λόγω της μη ειδικής συμπτωματολογίας, 
χρειάζεται ισχυρή κλινική υποψία για τη διάγνωσή της. Η γαστροσκόπηση είναι απαραίτητη 
στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση αλλά η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού καθώς δεν 
έχουν περιγραφεί παθογνωμονικά εργαστηριακά, ιστολογικά ή ενδοσκοπικά ευρήματα. Η 
αντιμετώπισή της είναι συνήθως ίδια με της κολίτιδας από ανοσοθεραπεία. Η αυξανόμενη 
χρήση, ο συνδυασμός φαρμάκων και οι νέοι ICIs αναμένεται να αυξήσουν τα περιστατικά και 
περισσότερες μελέτες χρειάζονται για την καλύτερη κατανόηση, διάγνωση και αντιμετώπιση 
αυτής της επιπλοκής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΩΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΜΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣ-
ΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Δημοπούλου Κ, Κατσίλα Σ,1  Κακούνης Κ,2  Σφουγκατάκης Ν,1  Ξηρομερίτου Β1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Γαστρε-
ντερολογικό Τμήμα, Μονάδα Παχέος Εντέρου, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Η ακτινομύκωση είναι μια σπάνια, χρόνια και βραδέως 
εξελισσόμενη κοκκιωματώδης νόσος που προκαλείται από τον Actinomyces spp, ένα 
Gram-θετικό αναερόβιο βακτήριο που σπάνια προσβάλλει τον οισοφάγο. 
Αναφέρουμε περίπτωση ακτινομυκητίασης οισοφάγου σε ανοσοεπαρκή άνδρα 23 
ετών. Ο ασθενής εμφάνισε από 15ημερου συμπτώματα Γαστρο-οισοφαγικής Παλιν-
δρομικής Νόσου με οπισθοστερνικό άλγος και καυσαλγία και παρουσίασε επιδείνωση 
της νόσου παρά τη θεραπεία με αντιόξινα και αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Παρα-
πέμφθηκε περαιτέρω στο νοσοκομείο μας λόγω εμφάνισης προοδευτικής δυσφαγίας 
στα υγρά και στα στερεά και δεκατικής πυρετικής κίνησης. 
Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν φυσιολογική γενική εξέταση αίματος, με φυ-
σιολογικό λευκοκυτταρικό τύπο, φυσιολογικό βιοχημικό προφίλ και αρνητικό 
Quantiferon και ιολογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων HIV, HBV και HCV. Η αξονι-
κή θώρακος ήταν αρνητική. Διενεργήθηκε οισοφαγο-γαστρο-12δακτυλοσκοπηση η 
οποία ανέδειξε ευμέγεθες βαθύ έλκος οισοφάγου με συνοδό εκτεταμένη περιοχή επι-
μήκων διαβρώσεων με υπεραιμικά χείλη και συρροή στο κατώτερο τριτημόριο. Ελή-
φθησαν πολλαπλές βιοψίες για ιστολογική εξέταση και καλλιέργειες και χορηγήθηκε 
ενδοφλέβια εσομεπραζόλη και σουκραλφάτη.  Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ενεργό 
ακτινομυκητιασική ελκωτική οισοφαγίτιδα με συνοδό ήπιας προς μέτριας βαρύτητας 
ηωσινοφιλική νόσο του οισοφάγου. Ο ασθενής ετέθη σε πενικιλίνη G και μοξιφλοξασί-
νη. Την 8η και 19η ημέρα θεραπείας διενεργήθηκε γαστροσκόπηση η οποία ανέδειξε 
σταδιακή επούλωση των ελκών.
Συμπεράσματα: Αν και σπάνια, η ακτινομύκωση οισοφάγου έχει περιγραφεί τόσο σε 
ανοσοκατεσταλμένα όσο και σε ανοσοεπαρκή άτομα. Ενίοτε έχει προηγηθεί της διά-
γνωσης εμπειρική αντιεκκριτική αγωγή η οποία προκαλεί αποικισμό του οισοφάγου 
από τη στοματική κοιλότητα. Η νόσος συχνά μπορεί να μιμηθεί άλλες παθολογικές 
καταστάσεις επειδή η καλλιέργεια του μικρο-οργανισμού είναι δύσκολη και απαιτεί 
ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης. Ωστόσο, έχει ευνοϊκή πορεία εάν διαγνωσθεί έγκαιρα 
καθώς επιδεικνύει συνήθως ευαισθησία στις β-λακτάμες. Πολύ σπάνια παρατεταμέ-
νος αποικισμός του οισοφάγου με συνοδό ιστική νέκρωση μπορεί να οδηγήσει σε 
χειρουργική επέμβαση ή/και μακροχρόνια παρεντερική σίτιση.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΟΣ ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ 
ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Καραγιάννη Β-Μ,1  Στασινού Ε,1  Μαργώνη Δ,1  Γιαμούρης Β,1  Ρογαλίδου Μ,1  Δημάκου 
Κ,2 Παπαδοπούλου Α1,2

1Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Γαστρε-
ντερολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα, Νοσοκομείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Το τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο αποτελεί συγγενή διαμαρτία, που συχνά 
συνδυάζεται με ατρησία οισοφάγου. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη χειρουργική απο-
λίνωσή του, ενώ υποτροπή σημειώνεται στο 3% των περιπτώσεων. Σκοπός μας είναι η 
παρουσίαση δύο περιστατικών υποτροπιάζοντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου που 
αντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά.
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζουμε δύο παιδιά ηλικίας 2 (αγόρι από τη Συ-
ρία) και 6 (κορίτσι από την Ελλάδα) ετών, με υποτροπιάζοντα επεισόδια πνιγμονής, 
λόγω χρόνιου υποτροπιάζοντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου, που αντιμετωπίστη-
καν ενδοσκοπικά. Το αγόρι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τουρκία 
χωρίς επιτυχία και με πλήρη αδυναμία σίτισης λόγω επεισοδίων πνιγμονής. Η ύπαρ-
ξη τραχειοοισοφαγικού συριγγίου επιβεβαιώθηκε με γαστροσκόπηση και έγχυση, 
μέσω τραχειοσωλήνα, Methylene blue. Διενεργήθηκε ενδοσκοπικός καυτηριασμός 
των άκρων του συριγγίου δια του οισοφάγου, με Argon Plasma Coagulation (ERBE) 
και τοποθέτηση ειδικού Clip (Over-the-Scope Clip, OVESCO) στον οισοφάγο και σε 
δεύτερο χρόνο, από τον ωτορινολαρυγγολόγο, καυτηριασμός με bugbee electrodes 
των άκρων του συριγγίου διά της τραχείας και έγχυση συγκολλητικής ουσίας Tisseel. 
Η σύγκλειση του συριγγίου επιβεβαιώθηκε με οισοφαγογράφημα και νέα ενδοσκό-
πηση με έγχυση methylene blue . Το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε μόνο για 
3 εβδομάδες λόγω πρώιμης έναρξης, από τη μητέρα, στερεών τροφών σκληρής σύ-
στασης. Στο δεύτερο περιστατικό ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία χωρίς την ανάγκη 
τοποθέτησης Clip, με σταδιακή επανασίτιση, αρχικά με πολτοποιημένες τροφές. Έναν 
χρόνο μετά, το παιδί παραμένει ασυμπτωματικό, σιτίζεται με πλήρη δίαιτα και το συ-
ρίγγιο παραμένει κλειστό.
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση συνιστά μια ασφαλή και αποτελεσμα-
τική θεραπευτική προσέγγιση με ποικίλα πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής 
χειρουργικής παρέμβασης. 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ WHIPPLE
Κουρέτα Ε,1  Ζήνωνος Α,1  Μάγειρας Ν,1  Καλφούτζου Α,2  Πετρίκκος Π,2  Κουγιουμτζιάν Α1 

1Γαστρεντερολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, 2Β' Παθολογική 
Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας , Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας 67 ετών, Καυκάσιος παρουσιάστηκε στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών με γενικευμένη αδυναμία, καταβολή, αναιμία, απώλεια
βάρους, περιστασιακά επεισόδια διαρροϊκών κενώσεων και αρθραλγίες από 3ετίας. 
Πρόκειται για ασθενή πυρονόμο, πρώην καπνιστή, με ιστορικό πνευμονικής υπέρτα-
σης, σκληρυντικής μεσεντερίτιδας από 4ετίας και β-ετερόζυγο μεσογειακή αναιμία. 
Κατά τη φυσική εξέταση βρέθηκε οίδημα κάτω άκρων και θετικό ηπατοσφαγιτιδικό 
σημείο. Στον εργαστηριακό έλεγχο αναδείχθηκε σιδηροπενική αναιμία (Hgb 8.6 g/
dl) και αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (52 mg/l). Εισήχθη στην παθολογική κλινική 
προς διερεύνηση. Εστάλη πλήρης ανοσολογικός, ιολογικός έλεγχος και καρκινικοί δεί-
κτες καθώς και καλλιέργειες αίματος και ούρων όπου απομονώθηκε klebsiella spp στα 
ούρα και ετέθη σε αντιβιοτική αγωγή με πιπερακιλίνη/ταζομπατάμη. Παρατηρήθηκε 
επίσης μονοκλωνική αύξηση ΙgG ανοσοσφαιρίνης. Στον απεικονιστικό έλεγχο φάνηκε 
κοιλιακός λεμφαδενικός σχηματισμός στον ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο 4,5x3 
εκ. καθώς και συρρέουσα λεμφαδενοπάθεια παραορτικά και στο μεσεντέριο με συνο-
δό θολερότητα του μεσεντερίου. Η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση ανέδειξαν 
κατά τόπους επηρμένες υπεραιμικές περιοχές με ευθρυπτότητα του βλεννογόνου, 
ενώ σε ενδοσκοπικό έλεγχο προ τριετίας δεν είχαν αναδειχθεί βλάβες. Ελήφθησαν βι-
οψίες τόσο από τις ενδοσκοπήσεις όσο και από κοιλιακό λεμφαδένα, όπου βρέθηκαν 
ιστιοκύτταρα θετικά σε χρώση PAS. Περαιτέρω έλεγχος της ιστολογικής βιοψίας του 
δωδεκαδακτύλου με PCR για Tropheryma Whipplei απέβη θετική. Ο ασθενής έλαβε 
αγωγή με κεφτριαξόνη για 15 ημέρες και ακολούθως, κατόπιν αρνητικού ελέγχου για 
PCR Tropheryma Whipplei στο ΕΝΥ, δοξυκυκλίνη και υδροξυχλωροκίνη. Εξήλθε απύ-
ρετος, αιμοδυναμικά σταθερός και βελτιωμένος κλινικά με σταδιακή ανάκτηση του 
βάρους του.
Συμπεράσματα: Η νόσος Whipple αποτελεί μια σπάνια χρόνια πολυσυστηματική πά-
θηση λοιμώδους φύσεως που μπορεί να διαλάθει της διάγνωσης λόγω των άτυπων 
συμπτωμάτων της. Η κλασική νόσος χαρακτηρίζεται από την τετράδα συμπτωμάτων: 
απώλεια βάρους, διάρροια, κοιλιακό άλγος, και αρθραλγία και συσχετίζεται με αγροτι-
κές εργασίες, εργασία σε υπονόμους ή επαφή με χώμα και κόπρανα ζώων. Δεδομένου 
της σπανιότητας της, καθώς η ετήσια επίπτωσή της υπολογίζεται σε 3 περιπτώσεις/1 
εκατομμύριο, η υψηλή υποψία και ο κατάλληλος εργαστηριακός έλεγχος μπορούν να 
οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Ιωάννου Α, Αξιάρης Γ, Μπαξεβάνης Π, Κουμεντάκης Χ, Παπαθανασίου Ε, Τζάκρη Μ, 
Λεωνιδάκης Γ, Ζαμπέλη Ε, Μιχόπουλος Σ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σημαντικά τις παροχές υπηρεσιών υγείας τροποποι-
ώντας έμμεσα ή άμεσα τη λειτουργία όλων των τμημάτων. Το ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού (Hp) συνδέεται με πολλαπλά νοσήματα όπως η χρονία γαστρίτις, το πεπτικό 
έλκος ο γαστρικός καρκίνος και το γαστρικό λέμφωμα. Οι οδηγίες όλων των επιστημο-
νικών εταιρειών παγκοσμίως αλλά και της Ελλάδος εφιστούν την προσοχή στη λήψη 
της σωστής αγωγής και ακολούθως στον υποχρεωτικό έλεγχο της εκρίζωσης του Hp.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στον έλεγχο και στη 
θεραπεία της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενείς με πρωτοδιάγνωση Hp λοίμωξης για την οποία έλαβαν 1ης 
γραμμής θεραπεία με Εσομεπραζόλη 40 mgx2/ημ, Αμοξικιλίνη 1gΧ2/ημ, Κλαριθρομυ-
κίνη 500 mgx2/ημ και μετρονιδαζόλη 500 mgx2/ημ για 10 ημέρες και επανελέγχθηκαν 
με δοκιμασία αναπνοής ουρίας σεσημασμένης με 13C (UBT), τουλάχιστον 30 ημέρες 
μετά το πέρας της θεραπείας. Συγκρίθηκαν 2 περίοδοι: 1η περίοδος προ πανδημίας 
(01.02.2019 – 31/01/2020 – ΠΠΠ) και 2η περίοδος μετά την έναρξη της πανδημίας 
(01.02.2020 – 31/01/2021 – ΠΜΠ).
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν 2.063 γαστροσκοπήσεις (1203 ΠΠΠ και 860 ΠΜΠ). Η 
διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 58.6 έτη [Εύρος: 18-94], 49.3% ήταν άνδρες, 81% 
ελληνικής και 13.7% αλβανικής καταγωγής. Κάτοικοι Αθηνών ήταν το 89% ενώ το 35% 
είχε σπουδές μετά το λύκειο. Βρέθηκαν 203 (17%) ασθενείς θετικοί στο Hp στην ΠΠΠ 
και 172 (20%) στην ΠΜΠ. Από αυτούς 143 (70%) στην ΠΠΠ και 109 (62%) στην ΠΜΠ 
προσήλθαν και έλαβαν θεραπεία από την κλινική μας (p= 0.09). Από όσους έλαβαν 
αγωγή επανήλθαν για επανέλεγχο 106 (74%) στην ΠΠΠ και 69 (63%) στην ΠΜΠ (p= 
0.06). Δεν ανεδείχθη κάποια συσχέτιση μεταξύ των επιδημιολογικών και κοινωνικο-
οικονομικών παραγόντων και των ποσοστών προσέλευσης των ασθενών για λήψη 
θεραπείας ή επανελέγχου.
Συμπεράσματα: Η πανδημία COVID-19 φαίνεται ότι επέδρασε οριακά στον υπό με-
λέτη πληθυσμό μειώνοντας τα ποσοστά των ασθενών που προσήλθαν για να λάβουν 
αντι-Hp θεραπεία ή να ελέγξουν την επιτυχία της. Οι επιδημιολογικοί και κοινωνικο-
οικονομικοί παράμετροι δεν φαίνεται να είχαν κάποια επίδραση σε αυτήν την οριακή 
μείωση. Η τάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη μελέτης της επίδρασης του COVID-19 σε 
μεγαλύτερους πληθυσμούς. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Λάζου Δ,  Δημητριάδης Ν,  Σουφλέρης Κ,2 Λαζαράκη Γ,  Τζιλβές Δ 

Γαστρεντερολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Θεσ-
σαλονίκη

Άνδρας 57 ετών με πρόσφατη διάγνωση αδενοκαρκινώματος οισοφάγου προσήλθε 
για αντιμετώπιση τον 3/2021. Σταδιοποιήθηκε με PET-CT ως μεταστατικό (απομακρυ-
σμένοι λεμφαδένες και οστικές μεταστάσεις) και ανεγχείρητο. Το κύριο ενόχλημα ήταν 
η σοβαρή δυσφαγία με σημαντική απώλεια βάρους. Ενδοσκοπικά η νόσος καταλάμ-
βανε και περιόριζε σημαντικά κυκλοτερώς τον αυλό του οισοφάγου για περίπου 15 
εκ., με αποτέλεσμα το ενδοσκόπιο να διέρχεται οριακά αρχικά.
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές ήταν η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και 
φυσικά η παρηγορική αντιμετώπιση της δυσφαγίας (stent ή γαστροστομία). Πριν από 
την επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ο ασθενής υποβλήθηκε σε μοριακό έλεγχο 
(στον ιστό): αδενοκαρκίνωμα, HER-2 αρνητικό, αλλά με παρουσία μικροδορυφορικής 
αστάθειας (Micro Satellite Instability High) και PDL-1 Combined Positive Score 10. H 
μικροδορυφορική αστάθεια με βάση όσα είναι γνωστά τελευταία καθιστά εξαιρετικά 
πιθανή την ανταπόκριση σε χορήγηση ανοσοθεραπείας, που έχει μάλιστα συσχετιστεί 
με μεγάλες και διαρκείς ανταποκρίσεις. Καθώς δεν ήταν/είναι εγκεκριμένη θεραπεία 
(ιδίως στην 1η γραμμή), ο ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε 2 γραμμές εγκεκριμένων 
σχημάτων χημειοθεραπείας (oxaliplatin/fluoracil και paclitaxel/ramucirumab) και πα-
ρηγορική ακτινοθεραπεία μέχρι τον 11ο/2021. Εμφάνισε διαδοχικά πρόοδο νόσου με 
αύξηση λεμφαδένων, οστικών μεταστάσεων και κυρίως της πρωτοπαθούς εστίας, με 
αποτέλεσμα τη σχεδόν πλήρη απόφραξη του αυλού και επακόλουθη απώλεια βάρους 
συνολικά 24 κιλών από τη διάγνωση, παρά την αναγκαστική τοποθέτηση γαστροστο-
μίας τον 7ο/2021.
Τον 12ο/2021 και κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος ξεκίνησε στον ασθενή η χο-
ρήγηση ανοσοθεραπείας (pembrolizumab), με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζει 
σημαντική απεικονιστική, ενδοσκοπική αλλά κυρίως κλινική βελτίωση, με ανάκτηση 
16 κιλών του σωματικού του βάρους και αφαίρεση της γαστροστομίας ήδη από τον 
2ο/2022. 
Η περίπτωση του ασθενούς καταδεικνύει καταρχήν τη δυνητική αξία της ανοσοθερα-
πείας στον καρκίνο οισοφάγου. Περισσότερο όμως επισημαίνει την ανάγκη εξοικεί-
ωσης και των γαστρεντερολόγων με τη συνεχώς διευρυνόμενη χρήση της ιατρικής 
ακριβείας (Precision Medicine) στην ογκολογία πεπτικού, που μπορεί να επιφέρει με-
γάλες αλλαγές στην πρόγνωση αλλά και στους θεραπευτικούς χειρισμούς των ασθε-
νών. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΙΟΥΣΑΣ ΕΛΙΚΑΣ: ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
Κυπραίος Δ,1  Μανθοπούλου Ε,1  Μιχαλοπούλου Ε,1  Μαράκης Ι,1  Σαχτούρης Γ,1  Πατάκος Ι,1  
Κοντός Α,1  Τσαμακίδης Ξ,1  Σταυρινίδης Σ,1  Σαριμπεγιόγλου Ν,1  Ιωάννου Α,2  Δημη-
τρουλόπουλος Δ,1  Τσαμακίδης Κ1 

1Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ 
Αλεξάνδρα

Σκοπός: Μία από τις σπανιότερες επιπλοκές της γαστρεκτομής είναι το σύνδρομο 
απιούσας έλικας, η αντιμετώπιση του οποίου είναι συνήθως χειρουργική. Σκοπός της 
παράθεσης των κατωτέρω περιστατικών είναι η ανάδειξη μιας ενδοσκοπικής τεχνικής 
με στόχο τη συντηρητική αντιμετώπισή του.
Περιγραφή Περιστατικού: Την τελευταία τριετία διαγνώσθηκαν με σύνδρομο απι-
ούσας στο ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» επτά περιστατικά. Τα δύο εξ αυτών είχαν υπο-
βληθεί σε αντρεκτομή λόγω καρκίνου στομάχου, ένα σε ολική παγκρεατεκτομή λόγω 
G2 NET παγκρέατος, δύο σε ολική παγκρεατεκτομή λόγω καρκίνου παγκρέατος και 
δύο σε Whipple λόγω καρκίνου κεφαλής παγκρέατος. Όλα τα περιστατικά είχαν απο-
κατάσταση της συνέχειας του γαστρεντερικού σωλήνα με Billroth II αναστόμωση. 
Η συμπτωματολογία (έμετοι, αδυναμία σίτισης) εμφανίστηκε κατά μέσον όρο την 
9η μετεγχειρητική ημέρα. Αρχικά, η αντιμετώπιση ήταν συντηρητική (παρεντερική 
σίτιση, ρινογαστρικός καθετήρας, αντιεκκριτική και προκινητική αγωγή) και στη 
συνέχεια λόγω μη ύφεσης της συμπτωματολογίας διενεργήθηκαν διάβαση και ενδο-
σκόπηση ανωτέρου πεπτικού, όπου παρατηρήθηκε στάση του γαστρικού περιεχο-
μένου με συνοδό οίδημα της γαστρεντερικής αναστόμωσης. Κατά μέσον όρο τη 15η 
μετεγχειρητική ημέρα τέθηκαν δύο ενδοπροθέσεις τύπου “double pigtail” υπό άμεση 
ενδοσκοπική καθοδήγηση στους πέντε ασθενείς. Ενώ σε δύο ασθενείς λόγω πλήρους 
στένωσης της απιούσας έλικας, η τοποθέτηση των pigtails έγινε με ακτινοσκοπική 
καθοδήγηση. Ταυτόχρονα, τέθηκε συμπληρωματική αποιδηματική αγωγή (κορτιζό-
νη) κατά την κρίση του θεράποντος χειρουργού. Οι πέντε ασθενείς εμφάνισαν άμεση 
ύφεση της συμπτωματολογίας. Δεν παρατηρήθηκε μετανάστευση των ενδοπροθέσε-
ων και ακολούθησε η αφαίρεσή τους εντός 30 ημερών από την ημέρα τοποθέτησης, 
σε εξωτερική βάση. Οι υπόλοιποί δύο ασθενείς λόγω μη βελτίωσης της κλινική τους 
εικόνας υποβλήθηκαν εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση με ανακατασκευή της ανα-
στομώσεως κατά Roux en Y.
Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων τύπου double pigtail για την αντιμε-
τώπιση του συνδρόμου απιούσας έλικας αποτελεί ασφαλή θεραπευτική επιλογή, όταν 
η αιτία της απόφραξης είναι το οίδημα της γαστρεντερικής αναστόμωσης και έχει απο-
κλεισθεί η πιθανότητα άλλου μηχανικού κωλύματος. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση του 
συνδρόμου απιούσας φαίνεται να συμβάλει στη μείωση της μετεγχειρητικής θνητότη-
τας καθώς αποφεύγεται η επανεπέμβαση σε σύντομο μεσοδιάστημα, βελτιστοποιεί 
την ταχύτερη θρέψη του ασθενούς επιταχύνοντας τη σίτιση αυτού και τέλος καθιστά 
τη νοσηλεία του ασθενούς βραχύτερη. 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟ-
ΜΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Κατσίλα Σ,1 Δημοπούλου Κ,1 Κακούνης Κ,1 Σφουγκατάκης Ν,1 Θεοδώρου Δ,2 Ξηρο-
μερίτου Β1

1Γαστρεντερολογική κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, 2Α΄ Προοδευτική Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ 
Ιπποκράτειο, Aθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 42 ετών διακομίστηκε στην κλινική μας, από έτε-
ρο νοσηλευτικό ίδρυμα, λόγω καυστικού εγκαύματος ανώτερου αεραγωγού, οισοφά-
γου και στομάχου μετά από ακούσια κατάποση καυστικής ουσίας (νιτρικό οξύ). Στην 
εισαγωγή του παρουσίαζε βράγχος φωνής, δυσκαταποσία και επιγαστραλγία, ενώ από 
τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση δεικτών φλεγμονής και 
LDH όπως και μεταβολική οξέωση. Από την αρχική αξονική τομογραφία θώρακος και 
κοιλίας διαπιστώθηκε πάχυνση τοιχώματος οισοφάγου, στομάχου και δωδεκαδακτύ-
λου, ενώ στο τοίχωμα του στομάχου στο σώμα και το άντρο παρατηρήθηκαν φυσαλί-
δες αέρα, δίχως ωστόσο να απεικονίζεται αέρας ή συλλογή σε θώρακα ή περιτόναιο. 
Από τον ενδοσκοπικό έλεγχο παρατηρήθηκε εξέρυθρος οιδηματώδης βλεννογόνος 
με διαβρώσεις, εσχάρες και εξίδρωμα σε στοματική κοιλότητα, φάρυγγα, υποφάρυγ-
γα, απιοειδείς βόθρους και οισοφάγο και εξέρυθρος οιδηματώδης βλεννογόνος στο-
μάχου με διαβρώσεις και παρουσία καφεοειδούς περιεχομένου και πηγμάτων αίματος. 
Παρόμοια ευρήματα διαπιστώθηκαν και εκ της ΩΡΛ εξέτασης στον λάρυγγα. Ο ασθε-
νής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρουσίασε ταχεία επιδείνωση της κλινικής 
εικόνας (εικόνα οξείας κοιλίας και αιμορραγίας πεπτικού), λόγω όψιμης διάτρησης του 
θόλου του στομάχου και ως εκ τούτου υποβλήθηκε επειγόντως σε ολική γαστρεκτομή, 
οισοφαγοστομία και τοποθέτηση νηστιδοστομίας σίτισης. Μετεγχειρητικά παρουσία-
σε σοβαρού βαθμού επιμήκη στένωση στον ανώτερο οισοφάγο απο την οποία δεν 
διερχόταν το ενδοσκόπιο. Αποφασίστηκε για τον λόγο αυτό η οισοφαγεκτομή και η 
αποκατάσταση της βατότητας του πεπτικού σωλήνα με παχύ έντερο. Σημειώνεται ότι 
παρέμειναν περίπου 5εκ. στενωμένου οισοφάγου στην περιοχή του ανώτερου οισο-
φάγου ώστε να επιτευχθεί η οισοφαγοκολική αναστόμωση και ότι διεγχειρητικά διεξή-
χθησαν διαστολές του τμήματος αυτού με κηρία. Παρά την αρχική ανοχή της σίτισης 
από του στόματος με υδρική δίαιτα, ο ασθενής παρουσίαζε επιδεινούμενη δυσφαγία 
και σιαλόρροια. Σε νέο ενδοσκοπικό έλεγχο επανελέγχθηκε η περιοχή της στένωσης 
αμέσως κάτωθεν του ΑΟΣ και διεξήχθησαν διαστολές κατά μήκος του εναπομείναντος 
τμήματος του οισοφάγου μέχρι και την περιοχή της αναστόμωσης. 
Συμπέρασμα-έκβαση: Έχει υποβληθεί έως σήμερα σε 14 συνεδρίες διαστολών οισο-
φάγου με καθετήρα μπαλόνι έως και τα 16mm, έχοντας πλέον τη δυνατότητα σίτισης 
με πολτοποιημένες τροφές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΕΝΣΦΗΝΩΣΗ ΒΛΩΜΟΥ Ή ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟ-
ΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ορφανίδου Α, Λεκάκης Β, Φυτιλή Π, Παπαξοΐνης Κ, Καμπέρογλου Δ, Βλαχογιαννάκος Ι, Παπα-
θεοδωρίδης Γ, Κουτσούμπας Α
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Η παράθεση της εμπειρίας του κέντρου μας και η ανάδειξη της σημασίας της υπο-
κείμενης παθολογίας του οισοφάγου σε ασθενείς με ενσφήνωση βλωμού ή κατάποση ξένου 
σώματος.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς με αναφερόμενη ενσφήνωση βλωμού 
ή κατάποση ξένου σώματος που υποβλήθηκαν σε οισοφαγο-γαστροσκόπηση την περίοδο 
01/2021-08/2022. Καταγράφηκαν βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και εκτιμήθηκε η 
ενδοσκοπική αντιμετώπιση, τα μακροσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 53 διαδοχικοί ασθενείς (Α/Γ: 36/17), μέσης ηλικίας 57±20.4 
έτη (17-92), εκ των οποίων 48 ανέφεραν ενσφήνωση βλωμού, 8 ενσφήνωση οστού, 2 ενσφή-
νωση φαρμακευτικού δισκίου και 1 κουκουτσιού. Σε 38/48 (79.2%) ασθενείς ανευρέθη ενδο-
σκοπικά ενσφηνωμένος βλωμός, στους 36 εκ των οποίων (94.7%) εντός του οισοφάγου, ενώ 
σε 2 ασθενείς (5.2%) ανευρέθη ενσφηνωμένο οστό άνωθεν του ΑΟΣ. Επιτυχής ενδοσκοπική 
απενσφήνωση πραγματοποιήθηκε σε 37/38 (97.3%) ασθενείς. Σε 1 ασθενή δεν κατέστη δυνατή 
η ενδοσκοπική απενσφήνωση και παραπέμφθηκε για άκαμπτη οισοφαγοσκόπηση. Δεν κατα-
γράφηκαν μείζονες επιπλοκές (διάτρηση ή σημαντική αιμορραγία), ενώ 4/38 (10.5%) ασθενείς 
παρουσίασαν ελάσσονες επιπλοκές (αβαθή βλεννογονική σχάση) και μόνο ένας χρειάστηκε εν-
δοσκοπική αιμόσταση. Ενδοσκοπικά, 6/38 (15.7%) ασθενείς παρουσίασαν εικόνα ηωσινοφιλικής 
οισοφαγίτιδας, 6/38 (15.7%) δακτύλιο Schatzki, 9/38 (23.6%) οισοφαγίτιδα ή έλκος οισοφάγου, 
2/38 (5.7%) διάταση οισοφάγου, 1/38 (2.6%) καρκίνο ΓΟΣ, ενώ σε 14/38 (36.8%) ασθενείς δεν 
διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά παθολογικά ευρήματα. Εννέα στους 38 ασθενείς επανελέγχθη-
σαν ενδοσκοπικά. Βιοψίες οισοφάγου ελήφθησαν σε 13/38 (34.2%) ασθενείς, εκ των οποίων 7 
(53.8%) διαγνώσθηκαν με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, 1 (7.6%) με παλινδρομική οισοφαγίτιδα, 1 
(7.6%) με έκτοπο γαστρικό βλεννογόνο, 1 (7.6%) με αδενοκαρκίνωμα ΓΟΣ, σε 1 (7.6%) δεν κατέ-
στη δυνατή η διαφοροδιάγνωση ηωσινοφιλικής/παλινδρομικής οισοφαγίτιδας, ενώ σε 2 (15.3%) 
δεν διαπιστώθηκαν ιστολογικές αλλοιώσεις. Σε 10/48 (20.8%) ασθενείς με πιθανή ενσφήνωση, 
δεν αναδείχθηκε βλωμός (3/10 ανέφεραν κατάποση ιχθυάκανθας). Ωστόσο, 3/10 (30%) ασθενείς 
είχαν ενδοσκοπική εικόνα ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας (1 με ιστολογική επιβεβαίωση).
Από τους 5 ασθενείς που ανέφεραν κατάποση ξένου σώματος, το ξένο σώμα ανευρέθη και 
αφαιρέθηκε ενδοσκοπικά σε 3 (60%) ασθενείς, χωρίς να αναδειχθεί σημαντική υποκείμενη 
παθολογία.
Συμπεράσματα: Η γαστροσκόπηση αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο αντιμε-
τώπισης ενσφήνωσης βλωμού και κατάποσης ξένου σώματος. Παθολογικά ενδοσκοπικά 
ευρήματα διαπιστώνονται σε περίπου 2/3 των ασθενών με ενσφήνωση βλωμού, ενώ το 15% 
των ασθενών με αναφερόμενη ενσφήνωση βλωμού διαγιγνώσκεται με ηωσινοφιλική οισο-
φαγίτιδα.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ FANCONI ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ-
ΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γκιουρτζής Ν,1  Μουράβας Β,2  Λαμπρόπουλος Β,2  Σωτηριάδου Φ,1  Παπαγιάννης Β,3 
Μοριχοβίτου Α,3 Ντουμπάρα Μ,1  Κασελάς Χ,2  Σαλιακέλλης Ε,1  Μανταδάκης Ε,4 Φω-
τουλάκη Μ1 

1Δ' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωρ-
γίου», 2Β' Παιδοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», 
3Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», 4Παιδιατρική 
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Περιγραφή Περιστατικού: Αγόρι 10 ετών με αναιμία Fanconi παραπέμφθηκε στο παι-
δογαστρεντερολογικό τμήμα μας, από τον θεράποντα παιδοαιματολόγο, λόγω εμμένου-
σας τρανσαμινασαιμίας. Ο ασθενής παρουσίαζε επιδείνωση της αυξητικής του πορείας 
τα τελευταία 3 έτη (βάρος και ύψος σώματος κάτω από την τρίτη εκατοστιαία θέση). 
Από την κλινική εξέταση σημειώθηκαν δυσπλασίες στα δάκτυλα των άκρων χειρών, κυ-
φοσκολίωση, κοιλιακή διάταση και ψηλαφητή μάζα στην υπομφάλια-υπογάστρια χώρα. 
Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα, πέραν της τραν-
σαμινασαιμίας (ALT: 215 U/L, AST: 146 U/L) και της αυξημένης τιμής της γ-GT (212 U/L).  Η 
υπερηχογραφική μελέτη ανέδειξε διάταση του στομάχου και του αρχικού τμήματος του 
δωδεκαδακτύλου, με υποψία στένωσης στη μετάπτωση της δεύτερης προς την τρίτη 
μοίρα αυτού. Η διάβαση του ανώτερου πεπτικού ανέδειξε, συμπληρωματικά, αντιπερι-
σταλτικές κινήσεις του σκιαγραφικού μέσου στη μετάπτωση του εγγύς τμήματος του 
δωδεκαδακτύλου. Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού ανέδειξε το χαλαρό πυλω-
ρικό στόμιο, μεγάλη διάταση στο εγγύς τμήμα του δωδεκαδακτύλου και αδυναμία προ-
ώθησης του ενδοσκοπίου προς τη 2η μοίρα. Η μαγνητική χολαγγειοπαγ κρεατογραφία 
ανέδειξε, συμπληρωματικά, ήπια διάταση των χοληφόρων. Με τα ανωτέρω ευρήματα, 
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για χειρουργική αποκατάσταση. Η απουσία έντονης συμπτω-
ματολογίας αποδόθηκε στη μεγάλη διάταση του δωδεκαδακτύλου και η επηρεασμένη 
ηπατική λειτουργία στη στένωση στην περιοχή συμμετοχή του φύματος του Vater.
Κατόπιν διερευνητικής λαπαροτομίας, διαπιστώθηκε η μετάπτωση του σημείου πρό-
σφυσης του διαφράγματος που προκαλούσε τη στένωση στη δεύτερη μοίρα του 
δωδεκαδακτύλου και, συνεπώς, τον μεγαδωδεκαδάκτυλο και με δωδεκαδακτυλο-
δωδεκαδακτυλική αναστόμωση της τρίτης με την τέταρτη μοίρα πραγματοποιήθηκε, 
ευχερώς, η αποκατάσταση. Ο ασθενής, έναν μήνα μετά την αποκατάσταση, παρακο-
λουθείται στα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς την παρατήρηση μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με αναιμία Fanconi παρουσιάζουν ευρήματα από το 
γαστρεντερικό σύστημα. Ο μεγαδωδεκαδάκτυλος αποτελεί ανωμαλία η οποία έχει 
περιγραφεί κυρίως σε ενηλίκους ασθενείς και αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Συμπερα-
σματικά, σε ασθενείς με αναιμία Fanconi με ύποπτη σημειολογία από το γαστρεντε-
ρικό σύστημα, θα πρέπει να αναζητάται η αιτιολογία, καθώς η ανεύρεση διαμαρτιών 
επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΜΑ-
ΤΟΣ VATER: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Νίτσα Ζ, Δαβάκης Σ, Ζωγράφος Κ, Βαγιός Η, Κύρος Ε, Λάιος Κ, Κυδωνάκης Ν, Αλεξάν-
δρου Α, Παπαλάμπρος Α, Κοντός Μ, Λιακάκος Θ-Κ, Φελέκουρας Ε, Χαραλαμπόπουλος Α
A' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Λαϊκό, Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Άρρην ασθενής 74 ετών με ιστορικό επεισοδίων χολαγγει-
ίτιδας από τριμήνου, διεγνώσθη με 2.5 cm αδένωμα φύματος Vater. Υπεβλήθη σε εν-
δοσκοπική εξαίρεση της βλάβης και η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αδένωμα με υψη-
λόβαθμη δυσπλασία, με θετικά όρια εκτομής. Μετά από κλινική σταδιοποίηση με MRI 
και PET-CT και αφού αποκλείστηκε το ενδεχόμενο διηθητικού αδενοκαρκινώματος, 
αποφασίστηκε η διενέργεια λαπαροσκοπικής δια-δωδεκαδακτυλικής εκτομής του 
αδενώματος. Τοποθετήθηκαν στον ασθενή 5 trocars και έπειτα από χειρισμό Kocher, 
έγινε επιμήκης διατομή του δωδεκαδακτύλου στο ύψος του φύματος Vater. Τοποθετή-
θηκε καθετήρας διά του κυστικού πόρου μέχρι το φύμα Vater για αναγνώριση αυτού 
και διενεργήθηκε en bloc εκτομή του υπολειπόμενου αδενώματος του φύματος Vater. 
O καθετήρας pigtail αφαιρέθηκε αφού πρώτα έγινε συρραφή του εναπομείναντα χο-
ληδόχου πόρου στον βλεννογόνο του δωδεκαδακτύλου με μεμονωμένες ραφές vicryl 
4/0. Τοποθετήθηκε πλαστικό stent στον χοληδόχο πόρο και διενεργήθηκε εγκάρσια 
συρραφή του δωδεκαδακτύλου σε δύο στρώματα και χολοκυστεκτομή. Η συνολική 
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ήταν 210 λεπτά. Ο ασθενής εμφάνισε ομαλή 
και ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία, με την κινητοποίησή του να λαμβάνει χώρα 
το απόγευμα της ημέρας της επέμβασης και τη σίτισή του την 5η μετεγχειρητική ημέ-
ρα. Πέντε μήνες μετά την επέμβαση ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση χωρίς 
τοπική υποτροπή.
Συμπέρασμα: Ενώ η λαπαροσκοπική δια-δωδεκαδακτυλική εκτομή μορφωμάτων 
του φύματος Vater αποτελεί σημαντική πρόκληση για το χειρουργό, αφού απαιτεί
προηγμένες λαπαροσκοπικές δεξιότητες, προτείνεται ως αποτελεσματικότερη προ-
σέγγιση εν συγκρίσει με την ανοιχτή, εξαιτίας της ελάχιστης διεγχειρητικής απώλειας 
αίματος, της άμεσης ανάρρωσης και κινητοποίησης του ασθενούς και εν γένει παρέχει 
όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Συνεπώς, η λαπαροσκοπι-
κή προσέγγιση των αδενωμάτων του φύματος Vater, έχει θέση ως θεραπεία πρώτης 
εκλογής, σε κέντρα αναφοράς των παθήσεων ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος όπου 
η απαραίτητες λαπαροσκοπικές δεξιότητες υπάρχουν.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΡΗΞΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΕ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Νίτσα Ζ, Ζωγράφος Κ, Δαβάκης Σ, Βαγιός Η, Κοζαδίνος Α, Λάιος Κ, Χατζηαθανασίου 
Ν, Μυλωνάκης Ε, Μυλωνάκης Α, Παναγή Χ, Αλεξάνδρου Α, Παπαλάμπρος Α, Λιακάκος 
Θ-Κ, Φελέκουρας Ε, Χαραλαμπόπουλος Α
Α' Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ Λαϊκό, Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Θήλυ ασθενής 62 ετών με ιστορικό δυσφαγίας και μετα-
γευματικών εμέτων από μηνών, διεγνώσθη με αχαλασία οισοφάγου για την οποία υπε-
βλήθη σε ενδοσκοπική διαστολή του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα με 35mm 
μπαλόνι. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης η ασθενής εμφάνισε έντονο αριστερό 
θωρακικό άλγος. Στη συνέχεια, υπεβλήθη σε CT θώρακος-κοιλίας η οποία ανέδειξε 
διάτρηση κατώτερου οισοφάγου με εξαγγείωση σκιαγραφικού στην αριστερή υπε-
ζωκοτική κοιλότητα. Τοποθετήθηκε οισοφαγικό stent και λόγω επιδείνωσης της κλι-
νικοεργαστηριακής της εικόνας, η ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο. 
Με την ασθενή σε δεξιά πλάγια θέση 45°, τοποθετήθηκαν 4 trocars στο αριστερό ημι-
θωράκιο, διενεργήθηκαν πλύσεις και η διάτρηση ανευρέθηκε στο αριστερό-οπίσθιο 
τοίχωμα του κατώτερου οισοφάγου αμέσως άνωθεν της ΚΟΣ. Η συρραφή της οπής 
έγινε σε δύο στρώματα με χρήση ραμμάτων Stratafix 4-0 (Johnson & Johnson) επί του 
οισοφαγικού stent. Η γραμμή συρραφής ενισχύθηκε με αυτόλογο επίθεμα περικαρδι-
ακού λίπους. Η συνολική διάρκεια της επέμβασης ήταν 90 λεπτά και η διεγχειρητική 
απώλεια αίματος ελάχιστη. Μετά την ανάνηψή της, η ασθενής μεταφέρθηκε αιμοδυ-
ναμικά σταθερή στον θάλαμο νοσηλείας. Η μετεγχειρητική έκβαση ήταν ομαλή χωρίς 
επιπλοκές και την 1η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής κινητοποιήθηκε ενώ την 5η 
σιτίστηκε. Τέσσερεις μήνες μετά την επέμβαση η ασθενής βρίσκεται σε καλή γενική 
κατάσταση και με φυσιολογική σίτιση.
Συμπέρασμα: Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος της αριστερής θωρακοσκόπησης
προσφέρει το πλεονέκτημα των μικρών χειρουργικών τραυμάτων σε υποσιτισμένους
ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου, καλύτερο διεγχειρητικό οπτικό πεδίο στο οπίσθιο 
τμήμα του κατώτερου οισοφάγου και μικρότερη επιβάρυνση του σηπτικού ασθενούς 
εξαιτίας της μικρότερης διεγχειρητικής απώλειας αίματος και της ταχύτερης μετεγχει-
ρητικής ανάρρωσής του. Συνεπώς, στα κέντρα όπου υπάρχει δυνατότητα χρήσης ελά-
χιστα επεμβατικών μεθόδων και η κατάλληλη εκπαίδευση, η αριστερή θωρακοσκόπη-
ση μπορεί να αποτελέσει την ασφαλέστερη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση 
της ιατρογενούς διατρήσεως του οισοφάγου.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΞΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ 
ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Νίτσα Ζ, Χασεμάκη Ν, Ζωγράφος Κ, Κύρος Ε, Δαβάκης Σ, Δεσποτίδης Μ, Καρυδάκης 
Λ, Κυδωνάκης Ν, Κοζαδίνος Α, Παναγή Χ, Αλεξάνδρου Α, Παπαλάμπρος Α, Κοντός Μ, 
Κλωνάρης Χ, Φελέκουρας Ε, Κατσαργύρης Α, Χαραλαμπόπουλος Α
Α΄ Χειρουργική Κλινική, Π. Γ.Ν. Λαϊκό, Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Θήλυ ασθενής 27 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστι-
κό προσήλθε λόγω μεταγευματικού κοιλιακού άλγους, απώλειας βάρους και διαρρο-
ϊκών κενώσεων από 9 μηνών. Ο εργαστηριακός, υπερηχογραφικός και ενδοσκοπικός 
έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Η ασθενής υπεβλήθη σε Αξονική Τομο-
γραφία (ΑΤ) με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό και εν συνεχεία σε μαγνητική αγγειογραφία 
και έγχρωμη υπερηχογραφική μελέτη αορτής και σπλαγχνικών κλάδων, τα ευρήματα 
των οποίων ανέδειξαν σύνδρομο τοξοειδούς συνδέσμου (Median Arcuate Ligament 
Syndrome, MALS). 
Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική αποκατά-
σταση με διατομή του τοξοειδούς συνδέσμου και απελευθέρωση της κοιλιακής αρτη-
ρίας και του κοιλιακού πλέγματος. Η συνολική διάρκεια της επέμβασης υπολογίζεται 
στα 35 λεπτά, ενώ η εκτιμώμενη απώλεια αίματος ήταν 30 mL. Η ασθενής κινητοποιή-
θηκε άμεσα μετεγχειρητικά και σιτίστηκε την επομένη ημέρα χωρίς την εμφάνιση κοι-
λιακού άλγους. Η ασθενής παρουσίασε ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε 
την 3η μετεγχειρητική ημέρα με βελτιωμένη κλινική εικόνα. Κατά την επανεξέταση 
στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση, η ασθενής παραμένει ασυμπτωματική, ανέχεται 
ομαλά τη σίτιση και το σωματικό της βάρος αυξήθηκε κατά 4 kg. Υπεβλήθη σε υπερη-
χογραφική μελέτη αορτής και σπλαγχνικών κλάδων, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Συμπέρασμα: Το σύνδρομο τοξοειδούς συνδέσμου περιγράφει ένα σύνολο κλινικών 
σημείων και συμπτωμάτων που προκύπτουν από τη συμπίεση της κοιλιακής αρτη-
ρίας και του κοιλιακού πλέγματος, από τον μέσο τοξοειδή σύνδεσμο. Το σύνδρομο 
έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ η ακριβής επίπτωση της 
νόσου είναι άγνωστη. Ο ακριβής παθοφυσιολογικός μηχανισμός δεν είναι γνωστός, 
ενώ λόγω της σπανιότητας της νόσου δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες θερα-
πευτικής αντιμετώπισης. Η λαπαροσκοπική αποσυμπίεση της κοιλιακή αρτηρίας σε 
εξειδικευμένη λαπαροσκοπικά κέντρα, φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα, με ανα-
κούφιση των συμπτωμάτων, καθώς και άμεση ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις 
καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟ-ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ 2-ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ
Δαβάκης Σ, Σδραλής Η, Μπαïλή Ε, Λιακάκος Θ, Φελεκούρας Ε, Χαραλαμπόπουλος Α
Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Αθήνα

Σκοπός: Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή έχει παρουσιαστεί πριν 20 και πλέον 
χρόνια, με σκοπό να μειώσει το φορτίο των περιεγχειρητικών επιπλοκών που σχετί-
ζονται με την ανοικτή οισοφαγεκτομή. Η ολικά ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή 
2-σταδίων αποτελείται από λαπαροσκοπικό κοιλιακό χρόνο ο οποίος και ακολουθεί-
ται από θωρακοσκοπικό θωρακικό χρόνο. Η μεγάλη δυσκολία της επέμβασης αυτής 
έγκειται στην κατασκευή της οισοφαγο-γαστρικής αναστόμωσης. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι η παρουσίαση των τεχνικής καθώς και των αποτελεσμάτων της θωρακο-
σκοπικής οισοφαγο-γαστρικής αναστόμωσης σε πρηνή θέση.
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη που παρουσιάζει δεδομένα που 
αφορούν σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου και καρδιο-οισοφαγικής συμβο-
λής Siewert I-II. Οι επεμβάσεις ήταν ίδιες όσον αφορά στην τοποθέτηση του ασθενούς, 
τους χειρουργικούς χρόνους, την έκταση της λεμφαδεκτομής αλλά και την κατασκευή 
της οισοφαγο-γαστρικής ανστόμωσης. H μελέτη αξιολογεί ενηλίκους ασθενείς, με κακο-
ήθεια, που χειρουργήθηκαν τακτικά. Η αναστόμωση κατασκευάστηκε θωρακοσκοπικά 
χειροκίνητα και σε δύο στρώματα, με τους ασθενείς να βρίσκονται σε πρηνή θέση. Πρώ-
τος στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση των ποσοστών αναστομωτικής διαφυγής και 
στένωσης, οι πνευμονικές επιπλοκές αλλά και ο χρόνος νοσηλείας. Δεύτερος στόχος 
είναι η αξιολόγηση της θνητότητας στις 30- και 90-ημέρες μετεγχειρητικά. 
Αποτελέσματα: Κατά το διάστημα έξι ετών (2016-2022), 200 ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
ολικά-ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή 2-σταδίων για καρκίνο. Το 70% των ασθε-
νών ήταν άνδρες, με μέση ηλικία τα 70 έτη. Μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της επέμ-
βασης ήταν τα 280 λεπτά ενώ μέσος χρόνος για την κατασκευή της αναστόμωσης ήταν 
τα 50 λεπτά. Δεν υπήρξε μετατροπή σε ανοικτή θωρακοτομή ενώ όλες οι επεμβάσεις 
ολοκληρώθηκαν θωρακοσκοπικά. Αναστομωτική διαφυγή παρατηρήθηκε στο 2.5% 
των ασθενών (5 ασθενείς), ενώ 6.5% (13 ασθενείς) εμφάνισε αναστομωτική στένωση 
μετεγχειρητικά. Η θνητότητα στις 30 ημέρες ήταν 1% ενώ στις 90 ημέρες 2.5%. 
Συμπεράσματα: Η κατασκευή της ενδοθωρακικής οισοφαγο-γαστρικής αναστόμω-
σης θωρακοσκοπικά είναι ίσως η πιο απαιτητική παράμετρος αυτής της πρωτοπορια-
κής επέμβασης. Οι περισσότεροι χειρουργοί προτιμούν κατασκευή της αναστόμωσης 
με τη χρήση ευθέως ή κυκλικού-αναστομωτήρα. Η δική μας τεχνική αναστόμωσης, 
παρουσιάζει μια ασφαλή και εφικτή αναστόμωση, που προσφέρει όλα τα πλεονεκτή-
ματα της κατασκευής της αναστόμωσης-στο-χέρι αλλά και σημαντική μείωση της ανα-
στομωτικής διαφυγής που σχετίζεται με άλλες τεχνικές. 
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ 10 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΑΓ ΚΡΕΑ-
ΤΕΚΤΟΜΗ
Σκαμνέλος Α,1  Μουτζούκης Μ,1  Λαμούρη Χ,1  Θεόπιστος Β,1  Χαρίσης Χ,2  Βλάχος Κ,2   Μήτσης Μ,2 
Χριστοδούλου Δ,1 Γκλαντζούνης Γ2

1Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Χειρουρ-
γική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι μεμονωμένοι γαστρικοί κιρσοί με αιμορραγία είναι ένα ασυνήθιστο γεγονός, ιδιαί-
τερα σε ασθενείς με χρόνια απόφραξη της σπληνικής φλέβας. Περιγράφουμε μια σπάνια περίπτω-
ση μεμονωμένων γαστρικών κιρσών με αιμορραγία σε 33χρόνο που υποβλήθηκε σε περιφερική 
παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπλήνα λόγω κύστης προ 10ετίας με μετεγχειρητική πορεία 
χωρίς συμπτώματα και ελεύθερο ιστορικό.  
Περιγραφή Περίπτωσης: Ο ασθενής διακομίστηκε από άλλο γενικό νοσοκομείο σε νησί λόγω 
μέλαινων κενώσεων και αιματέμεσης. Το υπερηχογράφημα έδειξε σπληνομεγαλία ενώ η αξονική 
τομογραφία με χρήση σκιαγραφικού διατεταμένο παράπλευρο φλεβικό δίκτυο μεταξύ στομάχου 
και σπληνός, εικόνα πακρεατεκτομής καθώς και οζώδεις αλλοιώσεις στομάχου ως επί κιρσών. Στο 
χώρο του νοσοκομείου μας ο ασθενής προσήλθε ασταθής , και μετά τη λήψη μονάδας αίματος 
και κρυσταλλοειδών διαλυμάτων υποβλήθηκε σε ενδοσκόπηση και αναδείχθηκε αιματηρό πε-
ριεχόμενο στον στόμαχο, κιρσοί στο σώμα και τον θόλο χωρίς ενεργό αιμορραγία. Έγινε αξονική 
υψηλής ευκρίνειας με σπληνομεγαλία, γαστρικούς κιρσούς θόλου και σώματος, κιρσοειδές διατε-
ταμένο φλεβικό δίκτυο κατά μήκος του ελάσσονος τόξου του στομάχου παρουσία shunts καθώς 
και σοβαρή μετάπτωση του εύρους της σπληνικής φλέβας (μεταθρομβωτική ίνωση). Ο ασθενής 
υπεβλήθη σε ενδοσκόπηση και έγχυση αιμοστατικής κόλλας στους γαστρικούς κιρσούς. Λόγω 
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας και της αιμοδυναμικής αστάθειας αποφασίστηκε να γίνει επεί-
γουσα σπληνεκτομή. Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε, οι γαστρικοί κιρσοί εξαφανίστηκαν σχεδόν 
και εξήλθε σταθερός.
Συζήτηση: Η παροχή και η παροχέτευση του σπληνικού αί-
ματος βασίζονται στα γαστρικά και αριστερά γαστροεπιπλοϊ-
κά αγγεία. Η διατήρηση του σπλήνα, της βραχείας γαστρικής, 
της αριστερής γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας και των φλέβών 
είναι ασφαλής. Οι μεμονωμένοι γαστρικοί κιρσοί με αιμορ-
ραγία είναι σπάνια όπως η περίπτωση του ασθενούς μας 
που υπεβλήθηκε σε παγκρεατεκτομή προ 10ετίας. Η διατή-
ρηση του σπλήνα με την περιφερική παγκρεατεκτομή είναι 
αξιόπιστη και ασφαλής διαδικασία. Ο ασθενής θα πρέπει να 
παρακολουθείται μακροπρόθεσμα για έλεγχο μεμονωμένων 
γαστρικών κιρσών. Βιβλιογραφικά, η ενδοσκοπική χορή-
γηση αιμοστατικής κόλλας στους γαστρικούς κιρσούς σε 
οξεία αιμορραγία έχει ένδειξη. Η τεχνική είναι ακατάλληλη 
για μακροπρόθεσμο έλεγχο επειδή η αυξανόμενη πίεση στα 
παράπλευρα αγγεία οδηγεί στο σχηματισμό νέων κιρσών. 
Ο εμβολισμός της σπληνικής αρτηρίας προτείνεται ενώ η 
σπληνεκτομή απαιτείται τελικά για ριζική θεραπεία ειδικά 
όπου ο εμβολισμός δεν είναι διαθέσιμος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗ 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
Καλαποθάκος Π ,1  Στρατηγάκος Ε1  Δημοπούλου Β,2  Σκούρου Α,2  Δερδελάκου Σ,2   
Φούσια Χ,2 Μαρκάκος Α,2 Γεωργακίλα Ε1

1 Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, ΓΝ Λακωνίας, 2 Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λακωνίας

Σκοπός: Να διερευνηθεί αν η επιτυχής εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού 
(ΕΠ) προστατεύει από εμφάνιση μεταγενέστερα μη κιρσικής αιμορραγίας ανωτέρου 
πεπτικού. 
Υλικό-Μέθοδος: Περιλαμβάνονται ασθενείς που εκρίζωσαν επιτυχώς το ΕΠ μετα-
ξύ 2008 ως 2015. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχου φύλου και ηλικίας 
ασθενείς με παρόμοιες ενδοσκοπικές βλάβες αρνητικοί ή άγνωστης κατάστασης ΕΠ. 
Καταληκτικό σημείο παρακολούθησης ήταν η εμφάνιση/ επανεμφάνιση επεισοδίου 
αιμορραγίας. Στατιστική: Υπολογισμός σχετικού κινδύνου (ΣΚ) με πολυπαραγοντικό 
μοντέλο, με χρήση στατιστικού λογισμικού.
Αποτελέσματα: 354 ασθενείς με επιτυχή εκρίζωση ΕΠ (47% άνδρες), μ.ο. ηλικίας 
57,34 έτη (28-82 ), ενώ οι μάρτυρες ήταν 46% άνδρες με μ.ο. ηλικίας 58 έτη (45-88).
Έναρξη παρακολούθησης στην ομάδα των ασθενών 2 μήνες μετά την επιβεβαίωση 
της εκρίζωσης ,ενώ στους μάρτυρες από την ενδοσκόπηση. Μέσος χρόνος παρακο-
λούθησης 9,2 έτη (4,5 12). Η συχνότητα εμφάνισης πρώτου επεισοδίου αιμορραγίας ή 
επαναιμορραγίας στη διάρκεια παρακολούθησης ήταν 18,4% ( 8-22%) στους ασθενείς 
και 17,4% (9,2-20,7%) στους μάρτυρες. Ο ΣΚ αιμορραγίας σε σχέση με τους μάρτυρες 
ήταν 1,58 (ΣΚ 1.39- 1,83), μετά τον 4ο χρόνο παρακολούθησης και αφορά κυρίως σε 
ασθενείς >65 έτη.
Συμπέρασμα: Στον υπό μελέτη πληθυσμό η προστατευτική επίδραση της επιτυχούς 
εκρίζωσης στην εμφάνιση/επανεμφάνιση αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού αφορά σε 
νεότερους ασθενείς και στα πρώτα 4 έτη από την εκρίζωση. 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (IΦΠ): ΜΙΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ
Νικολάου Π, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Βελεγράκη Μ, Καρμίρης Κ, Θεοδωροπούλου Α, Βάρ-
δας Ε, Πασπάτης Γ, Φραγκάκη Μ
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Οι ΙΦΠ αποτελούν μια καλοήθη κατάσταση και αποτελούν περίπου το 0.1% 
των πολυπόδων που ανευρίσκονται στο στομάχι. Μπορεί να αποτελέσουν τυχαίο εύ-
ρημα σε γαστροσκόπηση ή ακόμα και αίτιο αναιμίας ή αιμορραγίας ανωτέρου πεπτι-
κού. Συχνά ομοιάζουν με υποβλεννογόνια μορφώματα καθώς εξορμούνται από τον 
υποβλεννογόνιο χιτώνα και για τον λόγο αυτόν διενεργείται ενδοσκοπικό υπερηχο-
γράφημα για διαγνωστικούς λόγους. Σκοπός της εργασίας μας είναι η καταγραφή, από 
τη διάγνωση μέχρι και την αντιμετώπιση, των περιστατικών αυτών στο κέντρο μας.
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη συλλογής δεδομένων από την ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων του τμήματός μας.
Αποτελέσματα: Ανάμεσα σε 50 περιστατικά που διενέργησαν EUS, από το 2017 και 
έπειτα, με την ένδειξη υποβλεννογόνιο μόρφωμα στομάχου, 8 διαγνώστηκαν με 
ΙΦΠ. Οι 4 ήταν γυναίκες (50%), ενώ η μέση ηλικία ήταν 61±9.62. Οι 6 (75%) εξ αυτών 
υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση λόγω επιγαστραλγίας και συμπτώματα γαστροοι-
σοφαγικής παλινδρόμησης, ενώ 1 (12.5%) στα πλαίσια διερεύνησης σιδηροπενικής 
αναιμίας. Σε 1 ασθενή (12.5%) πραγματοποιήθηκε γαστροσκόπηση λόγω αιμορραγίας 
ανωτέρου πεπτικού όπου διαπιστώθηκε ο πολύποδας με αιμορραγική διαπότιση, το 
οποίο ήταν και το αίτιο της αιμορραγίας. Η μέση διάμετρος του ήταν τα 18 χιλιοστά. 
75% των ΙΦΠ εντοπίστηκαν στο άντρο και οι υπόλοιποι (25%) στο σώμα. Πλήρης εν-
δοσκοπική αφαίρεση επιτεύχθηκε σε 7 (87.5%) πολύποδες, ενώ 1 (12.5%) αφαιρέθηκε 
χειρουργικά λόγω αδυναμίας πλήρους ενδοσκοπικής εκτομής. Κανείς από τους ασθε-
νείς δεν παρουσίασε επιπλοκές μετά τις παρεμβάσεις.
Συμπέρασμα: Οι ΙΦΠ αποτελούν συνήθως τυχαίο εύρημα κατά τη διενέργεια γαστρο-
σκόπησης, ενώ σπάνια μπορεί να αποτελέσουν αίτιο αναιμίας ή αιμορραγίας λόγω πα-
ρουσίας εξελκώσεων σε αυτούς. Η διάγνωσή τους τίθεται με την ιστολογική εξέταση, 
ενώ μετά την ενδοσκοπική αφαίρεση δεν χρειάζεται επιτήρηση καθώς αποτελούν μια 
καλοήθη κατάσταση. 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Δαβάκης Σ
Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Αθήνα

Σκοπός: Ο καρκίνος του στομάχου παραμένει μία από τις κακοήθειες με τις χειρότερες 
προγνώσεις παγκοσμίως. Ανεξαρτήτως σταδίου, η 5ετής επιβίωση φτάνει το 25% των 
ασθενών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στομάχου. Η χειρουργική θεραπεία φαίνε-
ται ότι προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις νεότερες επικου-
ρικές θεραπείες. Η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή βρίσκεται ολοένα και πεισσότερο 
στο προσκήνιο, προσφέροντας όλα τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 
στη χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού και του στομάχου. Σκοπός αυτής της μελέτης 
είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της λαπαροσκοπικής ολικής γαστρεκτομής 
για καρκίνο στομάχου. 
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη που παρουσιάζει δεδομένα που 
αφορούν σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα στομάχου και καρδιο-οισοφαγικής συμβο-
λής Siewert III. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική ολική γαστρεκτομή 
και D2 λεμφαδενικό καθαρισμό, ενώ η αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού 
πραγματοποιήθηκε με κατασκευή της οισοφαγο-νηστιδικής αναστόμωσης στο χέρι, 
λαπαροσκοπικά σε όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς είχαν προεγχειρητικά υποβληθεί 
σε ενδελεχή έλεγχο με CT θώρακος-κοιλίας, PET-CT, ενδοσκόπηση και διαγνωστική 
λαπαροσκόπηση. Αξιολογήθηκαν με βάση την κλινική σταδιοποίησή τους σε εξειδι-
κευμένο ογκολογικό συμβούλιο. 
Αποτελέσματα: Από το 2016 έως και το 2022, 80 ασθενείς υπεβλήθησαν λαπαροσκο-
πικά σε ολική γαστρεκτομή για καρκίνο στομάχου και καρδιο-οισοφαγικής συμβολής 
Siewert III. Το 60% των ασθενών ήταν άνδρες, ενώ η διάμεση ηλικία ήταν τα 68 έτη. 
Οι 45 εκ των ασθενών έλαβαν προεγχειρητική θεραπεία (FLOT-ECX/EOX), ενώ οι 57 
μετεγχειρητική θεραπεία. Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 300 λεπτά, ενώ ο διάμε-
σος χρόνος που απαιτήθηκε για την κατασκευή της οισοφαγο-νηστιδικής αναστόμω-
σης λαπαροσκοπικά ήταν 60 λεπτά. Ο μέσος αριθμός λεμφαδένων που εξαιρέθηκε 
ήταν 32. Δεν παρατηρήθηκε αναστομωτική διαφυγή μετεγχειρητικά, ενώ 5 ασθενείς 
εμφάνισαν στένωση της αναστόμωσης, η οποία αντιμετωπίστηκε με ενδοσκοπικές 
διαστολές. Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας ήταν 8 ημέρες. Η θνητότητα στις 30- και 
90-μετεγχειρητικές ημέρες ήταν 0. 
Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική ολική γαστρεκτομή θεωρείται ιδιάιτερα απαιτητι-
κή, φαίνεται όμως να προσφέρει όλα τα οφέλη τής ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 
στους ασθενείς με καρκίνο στομάχου και καρδιο-οισοφαγικής συμβολής. Μία από τις 
σημαντικότερες συνιστώσες της επέμβασης αυτής είναι η έκταση του λεμφαδενικού 
καθαρισμού αλλά και η κατασκευή της οισοφαγο-νηστιδικής αναστόμωσης. Η τεχνική 
μας φαίνεται ιδιαίτερα ασφαλής και αναπαραγώγιμη, βοηθώντας έτσι την εξάπλωση 
τής ολικής λαπαροσκοπικής ολικής γαστρεκτομής για καρκίνο. 

Σκαμνέλος Α1, Μουτζούκης Μ1, Λαμούρη Χ1, Θεόπιστος Β1, Χαρίσης Χ2, Βλάχος Κ2, 
Μήτσης Μ2, Χριστοδούλου Δ1, Γκλαντζούνης Γ2
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ HELLER ΧΩΡΙΣ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δαβάκης Σ
Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Αθήνα

Σκοπός: H αχαλασία είναι μια σπάνια κινητική διαταραχή του οισοφάγου η οποία 
επηρεάζει της λείες μυϊκές ίνες του τοιχώματός του, προκαλώντας μειωμένη περίσταλ-
ση και απώλεια ή ύπαρξη παροδικής χαλάρωσης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγ-
κτήρα, με συνοδό αύξηση του τόνου αυτού. Η λαπαροσκοπική μυοτομή θεωρείται 
επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου. Ο ρόλος της 
θολοπλαστικής κατά τη διενέργεια της μυοτομής, προκειμένου να μειωθεί η μετέπειτα 
παλινδρόμηση παραμένει υπό συζήτηση. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων της λαπαροσκοπικής μυοτομής χωρίς θολοπλαστική για την 
αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου. 
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη που παρουσιάζει δεδομένα που 
αφορούν σε ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου και οι οποίοι υπεβλήθησαν σε λαπαρο-
σκοπική μυοτομή χωρίς θολοπλαστική, για την αντιμετώπιση της αχαλασίας. Οι ασθε-
νείς χειρουργήθηκαν σε διάστημα 4 ετών (2018-2022). Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν 
προεγχειρητικά ειδικό ερωτηματολόγιο για την ταξινόμηση της δυσφαγίας τους και 
αξιολογήθηκαν με το Eckardt score, όπως επίσης και στους 6 και 12 μετεγχειρητικούς 
μήνες. Ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά με διαστολή ή POEM αποκλεί-
στηκαν από τη μελέτη. 
Αποτελέσματα: Κατά το διάστημα της μελέτης, 36 ασθενείς υπεβλήθησαν σε λαπαρο-
σκοπική μυοτομή κατά Heller χωρίς θολοπλαστική για την αντιμετώπιση της αχαλασί-
ας. Η διάμεση ηλικία ήταν 42 έτη (25–90 έτη). Ο διάμεσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 70 
λεπτά (60-80 λεπτά). Η διάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 2 ημέρες (1-3 ημέρες). Με-
τεγχειρητικά παρουσιάστηκε 1 διάτρηση οισοφάγου, σε 28χρονο άνδρα ασθενή λόγω 
υπερφαγίας, 4 ημέρες μετεγχειρητικά. Αντιμετωπίστηκε με λαπαροσκοπική πρωτογε-
νή συρραφή. Παρατηρήθηκε 1 (4%) κλινικά σημαντική παλινδρόμηση μετεγχειρητικά 
GERD. Eckardt score μειώθηκε από 6.5±1.7 προεγχειρητικά σε 0.9±1.4 στους 6 μήνες 
και στο 0.8±1.1 στον έναν χρόνο. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου εστιάζει στη μείωση της 
αντίστασης της εξόδου της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής, η οποία και προκαλείται 
από τη δυσλειτουργία του κατωτέρου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η λαπαροσκοπική 
μυοτομή κατά Heller είναι η επέμβαση εκλογής στους περισσότερους ασθενείς με 
αχαλασία. Θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική, καθώς έχει συσχετιστεί με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα στην επίλυση της δυσφαγίας. Παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά 
επίπτωσης παλινδρόμησης μετεγχειρητικά στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι λοιπόν χα-
μηλής κλινικής σημασίας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, η διενέργεια θολοπλαστικής κατά 
τη λαπαροσκοπική μυοτομή για αχαλασία. 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩ-
ΜΕΝΩΝ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΚΙΡΣΩΝ ΘΟΛΟΥ (IGV1). ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-
ΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κοτζαγιαννίδου Ε, Θάνος Χ, Κωνσταντινίδης Α, Στρατηγάκος Ε, Κουτρουμπή Μ, 
Ανδρια νάκου Γ, Καραμίντζιου Ε, Ευάγγελος Ι, Γερασιμάτος Γ, Γεωργακοπούλου Ν, Στρί-
κη Α, Μπραϊμάκης Α, Μιχαλόπουλος Γ, Καρούμπαλης Ι, Ντελής Β
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ ‘’Γ. Γεννηματάς’’

Σκοπός: Η ρήξη γαστρικών κιρσών είναι υπεύθυνη για το 10-30% των συνολικών 
κιρσορραγιών, με τους IGV1 να απαντώνται σε ποσοστό 6% των ασθενών με γαστρι-
κούς κιρσoύς. Είναι σοβαρή και με υψηλή θνητότητα. Η ενδοσκοπική αιμόσταση με 
κυανοακρυλική κόλλα (Glubran, Histoacryl) σε αιμορραγία, φαίνεται να είναι απο-
τελεσματική και ασφαλής. Περιγράφουμε την οκταετή μας εμπειρία, με την έγχυση 
κυανοακρυλικής κόλλας σε αιμορραγούντες κιρσούς θόλου (IGV1), εκτιμώντας την 
αποτελεσματικότητα και τις επιπλοκές. 
Υλικό-Μέθοδος: Από 09/12/2014 έως 24/6/2022 στο ενδοσκοπικό μας τμήμα αντι-
μετωπίσθηκαν με έγχυση κυανοακρυλικής κόλλας 26 ασθενείς με αιμορραγία από 
κιρσούς θόλου. Εξ αυτών, 20 ήταν άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. 
Κύρια αιτία πυλαίας υπέρτασης ήταν η κίρρωση σε ποσοστό 46%, τα εξωηπατικά αίτια 
αποτελούσαν ποσοστό 30%, ενώ άγνωστη ήταν η αιτία σε ποσοστό 21% του δείγμα-
τος. Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε μείγμα Lipiodol με Glubran ή Histoacryl 
σε αναλογία 1:1. Συνολική ποσότητα διαλύματος ανά ασθενή 2-5 ml. 
Αποτελέσματα: Η αιμορραγία ελέγχθηκε σε όλους τους ασθενείς με την 1η έγχυση. 
Επαναιμορράγησε στην ίδια νοσηλεία 1 ασθενής και αντιμετωπίσθηκε με νέα έγχυση. 
Από τους 26 ασθενείς, 2 απεβίωσαν κατά τη νοσηλεία τους, ποσοστό θνησιμότητας 
7,7%. Ένας θάνατος προήλθε από σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας και ένας 
από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 
Συμπεράσματα: Από την εμπειρία μας, η έγχυση κυανοακρυλικής κόλλας αποτελεί 
μια λίαν αποτελεσματική και σχετικά ασφαλή μέθοδο για την αντιμετώπιση αιμορρα-
γιών από κιρσούς θόλου (IGV1).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚHΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚH ΤΟΥ ΠΑΧEΟΣ ΕΝΤEΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟY
Πετροπούλου Θ, Μπάκας Α, Γιάλλου Γ, Ταταρίδη O, Πολυδώρου Α
Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Ορθού, Ευρωκλινική Αθηνών

Σκοπός: Η ρομποτική χειρουργική είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος χειρουργικής, που επιτρέπει 
τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία και έλεγχο, σε σχέση 
με τις άλλες χειρουργικές μεθόδους. Ειδικότερα στη χειρουργική του Παχέος Εντέρου και Ορθού 
έχει συντριπτικά πλεονεκτήματα, όπως μείωση των ημερών νοσηλείας και των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών, μείωση της απώλειας αίματος, μείωση των μετατροπών σε ανοιχτές επεμβάσεις, μεί-
ωση του αριθμού των μόνιμων κολοστομιών, καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα στον καρκίνο 
του ορθού. Έχει επίσης πολλαπλά ογκολογικά οφέλη, όπως καλύτερη ποιότητα παρασκευάσμα-
τος, μείωση του αριθμού παρασκευασμάτων με διηθημένο όριο εκτομής, αύξηση της επιβίωσης, 
αύξηση του αριθμού των λεμφαδένων που αφαιρούνται, ενδοσωματικές αναστομώσεις, ριζικούς 
παραορτικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς χρήση των νέων τεχνολογιών εικονικής πραγματικό-
τητας και τεχνητής νοημοσύνης.
Υλικό-Μέθοδος: Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε τον 8ο/2019 με τη χρήση της ρομποτική πλατφόρ-
μας 3ης γενιάς Da Vinci. Οι επεμβάσεις διενεργούνται από σταθερή ομάδα χειρουργείου, πιστοποι-
ημένη από ευρωπαϊκούς φορείς. Όλοι οι ασθενείς είναι σε πρωτόκολλα γρήγορης αποκατάστασης 
(ERAS Protocol) και τα στοιχεία ελέγχονται μέσω ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και συνεργασίας 
σε πανευρωπαϊκές μελέτες. Πραγματοποιούνται ολικές εκτομές μεσοκόλου και ριζικοί λεμφαδενι-
κοί καθαρισμοί στους ασθενείς με καρκίνο δεξιού κόλου (CME + D3 Lymphadenectomy). Δημιουρ-
γούνται τρισδιάστατα μοντέλα των αγγειακών δομών των ασθενών, προσωποποιημένα σε κάθε 
ασθενή και με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), τα οποία 
φαίνονται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρομποτική 
κολεκτομή διά φυσικών οπών, χωρίς τομή στην κοιλιά (NOTES) στην Ευρώπη και έκτοτε πραγματο-
ποιείται ως ρουτίνα η επέμβαση αυτή όπου ενδείκνυται.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη περιλαμβάνονται 60 ασθενείς υψηλού κινδύνου. Το 94% αυτών είχαν 
καρκίνο και το 70% είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση για άλλη 
αιτία. Η μέση ηλικία είναι 72 έτη (35-92) και το BMI είναι 30 mg/m2 (20-43). Οι ασθενείς μένουν κατά 
μέσον όρο 3 ημέρες στο νοσοκομείο (1-26). Το ποσοστό των επιπλοκών είναι 12%. Αφαιρέθηκαν 
κατά μέσον όρο 32 λεμφαδένες (13-55) και 41(31-55) στην ομάδα των ασθενών με ολική εκτομή 
μεσοκόλου. Η ποιότητα της ολικής εκτομής μεσοορθού ήταν πλήρης (grade I κατά Quirke και όλοι 
οι ασθενείς είχαν ογκολογικές εκτομές με αρνητικά όρια (R0 και αρνητικό CRM). Το ποσοστό των 
κοιλιοπερινεϊκών εκτομών είναι 4% και 
δεν υπήρχε καμία μετατροπή σε ανοιχτή.
Συμπεράσματα: Η ρομποτική χειρουρ-
γική και ο συνδυασμός της με τις νέες 
τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης 
και της επαυξημένης πραγματικότητας, 
επιτρέπει την εκτέλεση ριζικών και τε-
χνικά δύσκολων επεμβάσεων, που δεν 
θα ήταν εύκολα δυνατό να γίνουν με 
καμία άλλη μέθοδο, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η επιβίωση των ασθενών με 
καρκίνο και να βελτιώνεται η ποιότητα 
της ζωής τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ CMV ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩ-
ΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ
Μουτζούκης Μ, Φουσέκης Φ, Ψύχος Ν, Λαμούρη Χ, Μουσαβερέ Ι, Θεόπιστος Β, Χρι-
στοδούλου Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Το σύνδρομο επανασίτισης είναι μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή πα-
θολογική οντότητα με πολυοργανικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται σε σοβαρά υπο-
σιτισμένους ασθενείς. Ακόμα η λοίμωξη από CMV είναι συχνή σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα (UC) και μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 68 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προ-
σήλθε λόγω διαρροϊκών κενώσεων με αιματηρό περιεχόμενο από 20ημέρου και 
πυρετό έως 38 °C χωρίς συνοδό συμπτωματολογία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο 
αναδείχθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και αντιμετωπίστηκε ως λοίμωξη ΓΕΣ. Η 
ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή, άσιτη και έλαβε εμπειρικά λεβοφλοξασί-
νη και μετρονιδαζόλη. Διενεργήθηκε ενδοσκοπικός έλεγχος όπου και αναδείχθηκαν 
εικόνα εντεροκολίτιδας και λήφθηκαν βιοψίες. Από τον ιολογικό έλεγχο αναδείχθηκε 
IgM αντισώματα και PCR θετική για CMV ενώ και η ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή 
με CMV κολίτιδα στις βιοψίες. Η ασθενής είχε εμφανίσει και έντονη υποθρεψία και 
διακομίσθηκε στη γαστρεντερολογική κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση. Χορη-
γήθηκε γκανσυκλοβίρη, παρεντερική διατροφή και ξεκίνησε σταδιακή επανασίτιση. 
Άμεσα η ασθενής εμφάνισε Σύνδρομο Επανασίτισης με ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
οίδημα ανά σάρκα και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Ετέθη σε διουρητική και 
βρογχοδιασταλτική αγωγή και υποστήριξη με O2. Η αξονική αγγειογραφία πνευμο-
νικής αρτηρίας δεν ανέδειξε εικόνα εμβολής αλλά παρουσία πλευριτικής συλλογής 
αμφοτερόπλευρα. Σταδιακά εμφάνισε βελτίωση της κλινικής εικόνας. Η ασθενής 
έλαβε συνολικά 21 ημέρες γκανσυκλοβίρη (5 mg/kg Σ.Β. δύο φορές ημερησίως). Σε 
νέα ενδοσκόπηση λήφθηκαν εκ νέου βιοψίες για τον έλεγχο τυχόν υποκείμενης ιδι-
οπαθούς φλεγμονώδους νόσου εντέρου όπου και μπήκε η διάγνωση της Ελκώδους 
Κολίτιδας. Η ασθενής εξήλθε σταθερή και ετέθη σε αγωγή με μεσαλαζίνη και βιολο-
γικό παράγοντα (infliximab).
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο επανασίτισης εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται 
εύκολα. Θα πρέπει να προλαμβάνεται συστηματικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου. 
Η διατροφική υποστήριξη σε ασθενείς με υποθρεψία θα πρέπει να παρακολουθεί-
ται προσεκτικά καθώς ο κίνδυνος του συνδρόμου επανασίτισης είναι πολύ υψηλός 
και έχει κακή πρόγνωση. Θα πρέπει να υπάρχει υψηλή κλινική υποψία για ΙΦΝΕ σε 
ασθενείς με διάγνωση νόσου CMV λοίμωξης του γαστρεντερικού που είναι ανοσο-
επαρκείς.

Μέγεθος Τιμή
Ημέρες νοσηλείας 3 (2-30)
Επιπλοκές 12%
ΚΠΕ 4%
Θετικό όριο εκτομής (CRM) 0%
Αριθμός Λεμφαδένων 30 (13-55)
Αριθμός Λεμφαδένων CME 41 (31-55)
Μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση 0%
Θνητότητα 2.5%
Ποιότητα Ολικής εκτομής Μεσοορθού 
Πλήρης Quality of TME (grade I,II) 100%
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟ ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙ-
Κο ΑΣΘΕΝΗ
Κωνσταντάκης Χ,1  Ανεσίδης Ε,2  Κιμισκίδης Ν,1  Tchanashvili L,2  Καφεντζή Θ,1  Βέρρας Γ-Ι,2  
Τριάντος Χ,1  Θωμόπουλος Κ1 

1Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝΠ-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2Πανεπι-
στημιακή Χειρουργική, ΠΓΝΠ-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Περιγραφή: Ασθενής 21 ετών με πρόσφατη νοσηλεία (προ 1,5 μήνα) αλλαχού για 
αιμορραγία πεπτικού προσέρχεται με βυσσινόχροες κενώσεις από ωρών. Η ασθενής 
στην προηγούμενη νοσηλεία είχε υποβληθεί σε έλεγχο πεπτικού ως της (αρ) κολι-
κής (πήγματα εντός του αυλού) λόγω μη συνεργασίας, γαστροσκόπηση (αρνητική), 
αξονική τομογραφία (χωρίς ευρήματα), εντεροσκόπηση με ασύρματη ενδοσκοπική 
κάψουλα η οποία δεν ανέδειξε σαφή εστία αιμορραγίας στο τμήμα του εντέρου που 
επισκοπήθηκε (δεν εξήλθε στο τυφλό), καθώς και μαγνητική εντερογραφία (επίσης 
χωρίς ευρήματα). Στη νοσηλεία, στο τμήμα μας, υπεβλήθη κατά την εισαγωγή σε αγ-
γειο-CT που έθεσε την υποψία εξαγγείωσης σε έλικα σε άμεση γειτνίαση με το τυφλό 
με πιθανότερη εστία από τον περιφερικό ειλεό. Λόγω ηλικίας υπεβλήθη σε σπινθη-
ρογράφημα με Technetium-99m χωρίς ευρήματα. Ενώ αρχικά αρνήθηκε να λάβει κα-
θαρτικά για περαιτέρω έλεγχο, μετά από υποτροπή της αιμορραγίας δέχθηκε να λάβει 
προετοιμασία και υπεβλήθη σε ειλεοκολονοσκόπηση χωρίς ευρήματα και εκ νέου σε 
ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου. Στην κάψουλα περί τα 12min πριν 
τον τελικό ειλεό αναγνωρίστηκε ανώμαλη ιώδης λοβωτή μάζα προβάλλουσα εντός 
του αυλού του ειλεού. Η ασθενής διεκομίσθη στη χειρουργική κλινική και υποβλήθηκε 
σε ερευνητική λαπαροτομία. Στα 60 εκ από τον τελικό ειλεό αναγνωρίστηκε μόρφωμα 
με μακροσκοπικά χαρακτηριστικά μεκελείου απόφυσης με εικόνα εγκολεασμού εντός 
του αυλού της. Τόσο η ταχεία βιοψία όσο και το τελικό χειρουργικό παρασκεύασμα 
μετά την εκτομή επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.
Συμπεράσματα: Η επιπλεγμένη μεκέλειος απόφυση δεν αποτελεί προνόμιο της παιδι-
ατρικής και πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη σε περιστατικά με αιμορραγία πεπτικού 
ή κοιλιακό άλγος σε (νεαρούς) ενηλίκους. Ο 
έλεγχος με σπινθηρογράφημα παρότι αποτε-
λεί εξέταση εκλογής μπορεί να είναι αρνητι-
κός παρά την παρουσία (όπως εδώ) έκτοπου 
γαστρικού βλεννογόνου. Ο έλεγχος με μα-
γνητική εντερογραφία (στη δική μας περί-
πτωση) δεν συνέβαλε στη διάγνωση και μπο-
ρεί να χάνει βλεννογονικές βλάβες. Ο ουδός 
για επανάληψη της ενδοσκοπικής κάψουλας 
σε περιστατικά με κακή προετοιμασία/τεχνι-
κά θέματα, ειδικά όπου υπάρχει ισχυρή κλινι-
κή υποψία, πρέπει να είναι χαμηλός. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟ-
ΝΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΟΝ-LIFTING 
ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Βελεγράκη Μ, Νικολάου Π, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Φραγκάκη Μ, Πασπάτης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

Σκοπός: Η εφαρμογή της ενδοσκοπικής εκτομής ολικού πάχους (EFTR) με τη συσκευή 
FTRD® (Ovesco) αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική για την αφαίρεση 
αδενωμάτων με αδυναμία ανύψωσης (non-lifting) σε κόλον και ορθό. Σημαντικός πε-
ριορισμός για την ευρεία χρήση της αποτελεί το μέγεθος τής προς εξαίρεση βλάβης 
(≤20 χιλιοστά). Παρουσιάζουμε μία υβριδική ενδοσκοπική τεχνική αποτελούμενη από 
τον συνδυασμό ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής (ΕΜR) και EFTR με σκοπό αρχικά τη 
μείωση του μεγέθους και ακολούθως την ολικού πάχους εκτομή του αδενώματος. 
Υλικό-Μέθοδος: Aναδρομική καταγραφή των ασθενών που υπεβλήθησαν σε συνδυ-
ασμό EMR+EFTR στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρα-
κλείου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής. 
Αποτελέσματα: 4 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένα αδενώματα υπεβλήθη-
σαν στην υβριδική τεχνική EMR+EFTR. H εντόπισή τους ήταν: κατιόν (1), σιγμοειδές 
(2), ορθό (1) και ένδειξη εφαρμογής ήταν η αδυναμία EMR σε non-lifting τμήμα του 
αδενώματος. Ο συνδυασμός EMR+EFTR επέτρεψε την εξαίρεση αδενωμάτων με 
μέση διάμετρο τα 40.7 χιλιοστά (εύρος 30-80) και πλήρης εκτομή (μακροσκοπικά και 
ιστολογικά) επετεύχθη σε όλους τους ασθενείς (100%). Ιστολογικά τεκμηριώθηκαν 2 
σωληνώδη αδενώματα με υψηλόβαθμη δυσπλασία και εστιακή ανάπτυξη ενδοβλεν-
νογόνιου καρκινώματος σε ένα εξ αυτών, 1 καλώς διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα 
παθολογοανατομικού σταδίου pT1 και 1 σωληνολαχνωτό αδένωμα με χαμηλόβαθμες 
δυσπλαστικές αλλοιώσεις. Δεν σημειώθηκαν επιπλοκές και όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
εξιτήριο την ημέρα της εξέτασης. Ενδοσκόπηση ελέγχου στους 3 μήνες πραγματο-
ποιήθηκε για 3 στους 4 ασθενείς χωρίς να διαπιστώνεται ιστολογικά υπολειμματικός 
ιστός. 
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική εκτομή με τη χρήση EMR+EFTR αποτελεί μία απο-
τελεσματική και ασφαλή τεχνική η οποία μπορεί να επιχειρείται ως πρώτης γραμμής 
αντιμετώπιση για την εξαίρεση non-lifting κολοορθικών αδενωμάτων >20 χιλιοστών. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6-20 ΧΙΛ: ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
*Τζιάτζιος Γ,1  *Παπαευθυμίου Α,2  Παπανικολάου I-Σ,1  Παρασκευά Κ-Δ,3 Τριανταφύλλου Κ,1  
Γκολφάκης Π4

1Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Παθολογική-Προπαιδευτική Κλινική, Ιατρική Σχο-
λή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”, 2Department 
of Gastroenterology, Pancreaticobiliary Medicine Unit, University College London Hospitals, 
London, UK, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο Πατησίων», Αθήνα, 
4Department of Gastroenterology, Hepatopancreatology, and Digestive Oncology, CUB Erasme 
Hospital, Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium

Σκοπός: Διάφορες ενδοσκοπικές τεχνικές είναι διαθέσιμες για την αφαίρεση επίπεδων πο-
λυπόδων του παχέος εντέρου μεγέθους 6-20 χιλ, με την ιδανική να παραμένει άγνωστη. Η 
παρούσα συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση δικτύου έχει ως στόχο τη σύγκριση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των διαθέσιμων μεθόδων.
Υλικό-Μέθοδος: Συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων MEDLINE για 
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που διερευνούσαν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών 
ενδοσκοπικών τεχνικών για την αφαίρεση επίπεδων πολυπόδων παχέος εντέρου διαμέτρου 
6-20 χιλ. Τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία περιλάμβαναν τα ποσοστά πλήρους και en block 
εκτομής, ενώ δευτερεύον ήταν το ποσοστό επιπλοκών. Διενεργήθηκαν μετα-αναλύσεις δι-
κτύου, με το μέγεθος επίδρασης να εκφράζεται ως λόγος κινδύνου(RR) με το αντίστοιχο διά-
στημα εμπιστοσύνης (95%CI).
Αποτελέσματα: Δεκατέσσερεις μελέτες (3881 ασθενείς) με αποτελέσματα από 5.219 
πολυπεκτομές εντάχθηκαν στην ανάλυση. H ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) υπε-
ρείχε σημαντικά της πολυπεκτομής με «ψυχρό» βρόχο (CSP), αναφορικά με την πλήρη 
[RR(95%CI):1.04(1.00-1.07)] και την en block εκτομή [RR:1.12(1.04-1.21)]. Η ενδοσκοπική 
βλεννογονεκτομή ήταν επίσης ανώτερη από την πολυπεκτομή με «θερμό» βρόχο (HSP) [RR: 
1.04(1.00-1.08)] όσον αφορά στην πλήρη εκτομή, ενώ η «υποβρύχια» ενδοσκοπική βλεννο-
γονεκτομή (U-EMR) προσέφερε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό en bloc εκτομής συγκριτικά 
με την πολυπεκτομή με «ψυχρό» βρόχο [RR:1.15(1.01-1.30)]. Oι υπόλοιπες συγκρίσεις δεν 
ανέδειξαν στατιστική σημαντικότητα. Συνεπώς, η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή πέτυχε το 
βέλτιστο αποτέλεσμα για την πλήρη εκτομή (SUCRA-score 0.81), ακολουθούμενη από την εν-
δοσκοπική βλεννογονεκτομή με ψυχρό βρόχο (SUCRA-score 0.76). Ωστόσο, για την en bloc 
αφαίρεση, η «υποβρύχια» ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή πέτυχε υψηλότερη αποτελεσμα-
τικότητα, ακολουθούμενη από την ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (SUCRA-score 0.86 και 
0.83, αντίστοιχα). Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή αναδείχθηκε η βέλτιστη τεχνική για την 
αφαίρεση πολυπόδων 6-9 χιλ (SUCRA-score 0.93 για την πλήρη και 0.96 για en bloc εκτομή), 
όπως επίσης και για την πλήρη εκτομή πολυπόδων ≥10 χιλ (SUCRA-score 0.67). Αναφορικά με 
το ποσοστό επιπλοκών, καμία τεχνική δεν διέφερε συγκριτικά με την πολυπεκτομή με «ψυ-
χρό» βρόχο. Ωστόσο, η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή και η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή 
με ψυχρό βρόχο είχαν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με την πολυπεκτομή με 
«θερμό» βρόχο [RR:0.44(0.26-0.77) και 0.43(0.21-0.87), αντίστοιχα]. 
Συμπέρασμα: Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά 
την αφαίρεση επίπεδων πολυπόδων παχέος εντέρου 6-20χιλ, με το αποτέλεσμα να είναι κα-
θολικό σε όλες τις παραμέτρους για πολύποδες 6-9χιλ καθώς και ≥10 χιλ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
Κεβρεκίδου Π,1  Δημητριάδης Ν,1  Σουφλέρης Κ,1  Στεργίου Ε,1  Βλαδήκα Ν,2  Λαζαράκη 
Γ,1  Τζιλβές Δ1 

1Γαστρεντερολογικό-Ογκολογικό τμήμα, "Θεαγένειο" ΑΝΘ, 2Παθολογοανατομικό Εργα-
στήριο, "Θεαγένειο" ΑΝΘ

Ασθενής 80 ετών με κοιλιακό άλγος, εμέτους και απώλεια βάρους από μηνών και ορ-
θόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία, υποβάλλεται σε ενδοσκοπικό έλεγχο ανώτερου 
και κατώτερου πεπτικού με ευρήματα γαστρίτιδας και εκκολπωμάτωσης με μη ειδική 
κολίτιδα, αντιστοίχως. Στην αξονική τομογραφία βρέθηκε σημαντική πάχυνση του 
γαστρικού τοιχώματος, του τοιχώματος ανιόντος και σιγμοειδούς, ρύπανση μεσεντε-
ρίου λίπους και ατροφικό πάγκρεας με κυστικά μορφώματα στην ουρά και το σώμα. 
Λόγω εμμονής των συμπτωμάτων ακολούθησε επανάληψη της κολοσκόπησης, όπου 
περιγράφονται δύο συγκεντρικές στενώσεις στο σιγμοειδές και στο εγκάρσιο με οιδη-
ματώδη βλεννογόνο και μη ειδικά ευρήματα στις βιοψίες. Σε αξονική κολογραφία φά-
νηκε επιδείνωση της πάχυνσης του τοιχώματος του εγκάρσιου με στένωση του αυλού, 
ρύπανση του λιπώδους ιστού, διάσπαρτα εκκολπώματα, πάχυνση των περιτοναϊκών 
ανακάμψεων και του τοιχώματος του λεπτού εντέρου. Αυξημένες τιμές CEA (45 ng/
dl) και Ca 19-9 (172 U/ml). Παραπέμφθηκε στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του ΑΝΘ 
«Θεαγένειο» για διερεύνηση. Χωρίς αξιοσημείωτα ευρήματα από την κλινική εξέτα-
ση, περαιτέρω αύξηση καρκινικών δεικτών. Ο έλεγχος του παγκρέατος με EUS έδειξε 
διάταση του παγκρεατικού πόρου με περιγεγραμμένες ανηχοϊκές περιοχές έως 10 
mm σε επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο (SD-IPMN), χωρίς άλλες παρεγχυματικές 
αλλοιώσεις. Σε κολοσκόπηση ανευρέθησαν τρεις περιοχές με εικόνα διηθητικής εξερ-
γασίας, κυκλοτερή επέκταση και στένωση του αυλού με την εγγύτερη στα 60 mm να 
μην επιτρέπει τη διέλευση του ενδοσκοπίου. Οι βιοψίες από τις στενώσεις ανέδειξαν 
λοβιακό καρκίνωμα ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας προερχόμενο από τον μαστό. Σε 
υπερηχογράφημα μαστών ανευρέθη μόρφωμα 1,3x1,2 mm στον αριστερό μαστό και 
η βιοψία συμβατή με αυτή του παχέος εντέρου.
Συμπέρασμα: Ο καρκίνος του μαστού μεθίσταται συνήθως σε λεμφαδένες, ήπαρ, 
πνεύμονες, οστά και εγκέφαλο. Οι μεταστάσεις στον γαστρεντερικό σωλήνα δεν εί-
ναι συχνές και ειδικότερα η πρώτη διάγνωση από μετάσταση στο παχύ έντερο είναι 
σπάνια.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τελάκης Ε,1  Καρέλης Λ,2  Παντελάκης Ε,1  Παπαδοπούλου Η,1  Στεφανόπουλος Α,1  Θεο-
δούλου Ά,1  Αραχωβίτη Δ,1  Γκόλφου Γ,1  Φιλιππάκου Α,1  Τσιρώνη Ε1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς, 
2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς

Σκοπός: Οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ως ηλικία έναρξης προ-
ληπτικού ελέγχου για ορθοκολικό καρκίνο τα 50 έτη. Ωστόσο, νεότερες οδηγίες μείω-
σαν το όριο στα 45, λόγω της αύξησης κρουσμάτων σε μικρότερες ηλικίες. Σκοπός μας 
ήταν η διερεύνηση της συχνότητας αδενοκαρκινώματος και αδενωμάτων σε ασθενείς 
<50 ετών που υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπικό έλεγχο, δεδομένου ότι περιορισμένα δε-
δομένα υπάρχουν στον ελληνικό πληθυσμό για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά Έλληνες ασθενείς 18-49 ετών, που υπο-
βλήθηκαν για πρώτη φορά σε ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού τα έτη 2012-2017, 
ανεξαρτήτως ένδειξης. Συλλέχθηκαν δεδομένα για το φύλο, την ηλικία, την ένδειξη, 
την παρουσία και εντόπιση πολυπόδων ή καρκίνου, τα ιστολογικά αποτελέσματα, το 
οικογενειακό ιστορικό. Εξαιρέθηκαν ασθενείς με ΙΦΝΕ, ατομικό ιστορικό ορθοκολικού 
καρκίνου και σύνδρομα πολυποδίασης. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 393 ασθενείς (245 γυναίκες, 62.3%) με διάμεση ηλικία 
43.5 (ΙQR:10) και εύρος 19-49. Γνωστό οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων ή καρκίνου 
είχαν 64 άτομα (16.3%). Προληπτικός έλεγχος αφορούσε σε 66 (16.8%) άτομα ενώ τα 
υπόλοιπα ενδοσκοπήθηκαν λόγω συμπτωμάτων.  Συνολικά, 107 άτομα (27.2%) είχαν 
οποιουδήποτε είδους πολύποδα (συμπεριλαμβανομένων των υπερπλαστικών) εκ 
των οποίων 60 άνδρες (σχετική συχνότητα 40.5% και 19.2% στις γυναίκες, p<0.001). 
Πενήντα αδενώματα βρέθηκαν σε 39 ασθενείς (9.9%) με συχνότητα 6.9% στις γυναί-
κες και 14.9% στους άνδρες (p<0.5). Ο διάμεσος αριθμός αδενωμάτων ήταν ένα και 
ο μέγιστος τέσσερα. Υψηλού κινδύνου αδενώματα είχαν 15 ασθενείς (3.8%) εκ των 
οποίων 6 άνδρες (σχετική συχνότητα 4.1% και 3.7% στις γυναίκες, NS). Έξι ασθενείς 
(1.5%) διαγνώσθηκαν με αδενοCa (5 γυναίκες, p=NS). Όλοι ήταν συμπτωματικοί ενώ 
κανείς δεν είχε γνωστό οικογενειακό ιστορικό. Η διάμεση ηλικία ήταν 43 (IQR: 14) με 
εύρος 33-48. Η κύρια εντόπιση των νεοπλασμάτων ήταν στο ορθοσιγμοειδές (τυφλό: 
1, κατιόν: 1, σιγμοειδές: 2, ορθό:3).
Συμπεράσματα: Σχετικά υψηλό ποσοστό ατόμων στην παρούσα μελέτη εμφάνιζε 
ορθοκολικό καρκίνο γεγονός που εν μέρει οφείλεται στο εξετασθέν δείγμα, που πε-
ριελάμβανε κυρίως συμπτωματικά άτομα. Tα ποσοστά αδενωμάτων και αδενωμάτων 
υψηλού κινδύνου ήταν σχετικά χαμηλά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες της 
μελέτης. Μεγαλύτερες μελέτες χρειάζονται για να διερευνηθεί επαρκώς το ποσοστό 
καρκίνου και πολυπόδων στον ελληνικό πληθυσμό και ειδικότερα στα άτομα κάτω 
των 50 ετών για να διευκρινισθεί αν χρειάζεται επανεξέταση των ελληνικών οδηγιών 
για τον προληπτικό έλεγχο.

ΕΝΤΕΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ
Μαργώνη Δ,1  Στασινού Ε,1  Καραγιάννη Β-Μ,1  Γιαμούρης Β,1  Γεωργίλα Χ,1  Δημάκου Κ,2  
Ρογαλίδου Μ,1  Κρίκρη Α,3 Παπαδοπούλου Α1 

1Μονάδα Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό 
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Α' Χειρουργική Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η κατάποση ξένου σώματος αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των παιδιατρικών νοσοκομείων. Η κατάποση 
πολλαπλών μαγνητών ή η ταυτόχρονη κατάποση μαγνήτη και μεταλλικού αντικειμέ-
νου συνιστά επείγον ιατρικό σύμβαμα που μπορεί να οδηγήσει σε παγίδευση, ισχαιμία, 
νέκρωση και διάτρηση του εντέρου. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση περιστατικού κα-
τάποσης πολλαπλών μαγνητών σε παιδί ηλικίας 5 ετών.
Περιγραφή Περιστατικού: Περιγράφουμε περίπτωση υγιούς κοριτσιού, ηλικίας 
5 ετών, που προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω εμέτων και άτυπου κοιλιακού άλγους, 
χωρίς να αναφέρεται ιστορικό κατάποσης ξένου σώματος. Στην ακτινογραφία κοιλίας 
απεικονίστηκε ξένο σώμα, αποτελούμενο από πολλαπλά στρογγυλά σωματίδια, που 
σε επαναλαμβανόμενες ακτινογραφίες κοιλίας δε μετακινείτο. Ο πατέρας του παιδιού 
θυμήθηκε ότι τις προηγούμενες ημέρες, το παιδί έπαιζε με μαγνήτες απόσπασης και 
το ξένο σώμα θεωρήθηκε ότι αποτελείτο από πολλαπλούς μαγνήτες. Διενεργήθηκε 
γαστροσκόπηση μέχρι τη νήστιδα που ανέδειξε δύο μαγνήτες προσκολλημένους 
στον βλεννογόνο του εντέρου με σημεία νέκρωσης λόγω προφανούς εγκλωβισμού 
του εντέρου, κάτωθεν της νήστιδος, μεταξύ των μαγνητών. Ακολούθησε διερευνητική 
λαπαροτομία κατά την οποία ανευρέθη εντερο-εντερικό συρίγγιο ανάμεσα σε νήστι-
δα και ειλεό, που προκλήθηκε από τον εγκλωβισμό διαφορετικών εντερικών ελίκων 
ανάμεσα στους μαγνήτες, σε απόσταση 70 εκατοστών, προκαλώντας συγκεκαλυμμέ-
νη ρήξη του εντέρου, χωρίς την παρουσία ελεύθερου υγρού ή αέρα. Πέντε μαγνήτες 
προσκολλημένοι στο εσωτερικό του συριγγίου αφαιρέθηκαν και ακολούθησε καθαρι-
σμός, νεαροποίηση του τραύματος και συρραφή του εντέρου χωρίς εντερεκτομή. Η 
μετεγχειρητική πορεία της μικρής ασθενούς ήταν ομαλή.
Συμπέρασμα: Η κατάποση πολλαπλών μαγνητών αποτελεί διαγνωστική πρόκληση 
δεδομένης της άτυπης κλινικής της εκδήλωσης και των σημαντικών επιπλοκών, συ-
μπεριλαμβανομένων της ισχαιμίας, της νέκρωσης και της διάτρησης του εντέρου. Η 
έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση μειώνει σημαντικά την επικείμενη νοσηρότητα και 
θνητότητα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΧΕ-
ΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΧΑΙΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Εμμανουηλίδου Γ,1,5 Καλοπήτας Γ,1,2,3 Μπακαλούδη Δ-Ρ,1  Καρανίκα Ε,1  Θεοχαρί-
δου Ε,4 Γερμανίδης Γ,2,3 Χουρδάκης Μ1 

1Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Γαστρεντερολο-
γίας-Ηπατολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο-
νίκη, 4Β΄ Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5Γαστρεντερολογική Κλινική, Ναυτικό 
Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος συχνότερος σε επίπτωση και ο 
δεύτερος σε θνητότητα και στα δύο φύλα και θεωρείται μία αιτιολογικά πολυ-
παραγοντική νόσος.
Η ρόλος της βιταμίνης D στην πρόληψη του ορθοκολικού καρκίνου έχει μελετη-
θεί εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της ανοσοτροποποιητικής δράσης της.
Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η συστηματική ανασκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων βιτα-
μίνης D στην πρόληψη των νεοπλασμάτων παχέος εντέρου και η μετα-ανάλυση 
όλων των διαθέσιμων RCTs επί του θέματος.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ-
ΘΟΠΙΣΘΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΝΔΟΟΡΘΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΝΕΤΕ-
ΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ DUHAMEL. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Γιαμούρης Β,1  Μαργώνη Δ,1  Καραγιάννη Β-Μ,1  Στασινού Ε,1  Γεωργιλά Χ,1  Δημάκου Κ,1  
Ρογαλίδου Μ,1  Παπαδοπούλου Α1,2 

1Μονάδα Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
2Μονάδα Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής & Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση παιδιατρικού περιστατικού ενδοσκοπικής αντιμετώπισης με 
ηλεκτροδιαθερμία υπολειμματικού προσθιοπισθίου ιστού εν είδει διαφράγματος, ως 
επιπλοκή επέμβασης Duhamel, που εμπόδιζε την ομαλή κινητικότητα του ορθού προ-
καλώντας αποφρακτικά φαινόμενα και εντεροκολίτιδες. 
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζουμε αγόρι 4 ετών που προσήλθε λόγω εμ-
μένουσας βαριάς δυσκοιλιότητας και υποτροπιαζόντων επεισοδίων σηψαιμίας από 
εντεροκολίτιδα μετά από χειρουργική επέμβαση Duhamel για την αντιμετώπιση αγαγ-
γλιακού μεγάκολου. Η ορθοσκόπηση ανέδειξε την παρουσία ογκώδους επιμήκους 
δια φράγματος μεταξύ των δύο τοιχωμάτων του ορθού μήκους 3 εκ και διαμέτρου 
~1,4 εκ. σε απόσταση, περίπου, 10 εκ. από τον πρωκτικό δακτύλιο. Κατά την ενδοσκό-
πηση, διενεργήθηκε διατομή με χρήση ενδοσκοπικού μαχαιριού με ηλεκτροδιαθερ-
μία, τύπου μονοπολικού ESD knife, (SUMITOMO BAKELITE CO) και μαχαιριού τύπου 
needle knife (HEYINOVO WILSON). Ο ασθενής παρακολουθήθηκε στο Γαστρεντερο-
λογικό ιατρείο για διάστημα ενός έτους κατά το οποίο είχε φυσιολογικές κενώσεις 
(Type 3-4 κατά Bristol stool chart) με καλή πρόσληψη βάρους (3 kg). Η επαναληπτική 
ορθοσκόπηση δέκα μήνες μετά την παρέμβαση δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα.
Συμπεράσματα: Παρά την πρόοδο στην αντιμετώπιση του συγγενούς μεγακόλου, 
σε μη αμελητέο ποσοστό ασθενών, θα απαιτηθούν επανειλημμένες χειρουργικές 
επεμβάσεις λόγω σοβαρών επιπλοκών. Ωστόσο, η ενδοσκοπική παρέμβαση με τον 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό παρέχει τη δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης 
επιπλοκών, επιτρέποντας ταχεία ανάρρωση. Η προαναφερθείσα ενδοσκοπική παρέμ-
βαση διενεργήθηκε για πρώτη φορά σε παιδί στη χώρα μας και η ευρύτερη χρήση της 
μεθόδου αυτής φαίνεται ελπιδοφόρα με πιθανή μείωση του κινδύνου αιμορραγίας, 
σοβαρού τραυματισμού ή λοίμωξης σε σχέση με τη χειρουργική αντιμετώπιση επιπλο-
κών σχετιζόμενες με την επέμβαση αποκατάστασης συγγενούς μεγακόλου.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝ-
ΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Αναγνωστάκη Μ-Ε, Ταμπάκη Δ, Κουραμπιέ Ε, Αναγνωστάκη Ι, Παπασπυροπούλου Γ-Ε
Παθολογική Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Σύγκριση της επίπτωσης της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας σε νοσηλευόμενους Ψυ-
χιατρικούς ασθενείς, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. 
Εισαγωγή: Παρά τις συστάσεις για συνετή χρήση αντιβιοτικών στους ασθενείς με 
SARSCov19 λοίμωξη, η χρήση τους σε νοσηλευόμενους ή/και εξωνοσοκομειακούς 
ασθενείς έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Προβληματισμοί εγείρονται για τον αν η ευρεία 
χρήση αντιβιόσεων θα οδηγήσει σε αύξηση της επίπτωσης ψευδομεμβρανώδους κο-
λίτιδας. 
Σκοπός: Η σύγκριση της επίπτωσης της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας στους νοση-
λευόμενους ασθενείς στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής πριν την πανδημία ( 9/2018 
-2/2020) με την επίπτωση κατά την εξέλιξή της (3/2020-2/2022).
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη έγινε αναδρομικά και περιέλαβε 2.456 ασθενείς που νοση-
λεύτηκαν κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα. Η διάγνωση της ψευδομεμ-
βρανώδους κολίτιδας τεκμηριωνόταν είτε με εξέταση των κοπράνων για θετικό αντι-
γόνο/τοξίνη (77% των ασθενών) είτε με κολονοσκόπηση όταν υπήρχε κλινική υποψία 
Η στατιστική μέθοδος για να συγκριθεί η επίπτωση των δύο περιόδων ήταν το x2 και 
το επίπεδο σημαντικότητας το p<0,05. 
Αποτελέσματα: Η αναδρομική αναζήτηση των περιστατικών ψευδομεμβρανώδους 
κολίτιδας αποκάλυψε 7 περιστατικά στους 1.243 νοσηλευόμενους το διάστημα πριν 
την πανδημία και 16 περιστατικά σε 1.897 νοσηλευόμενους στο διάστημα της πανδη-
μίας. Παρά την αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών δεν διαπιστώθηκε στατι-
στική σημαντικότητα p=0.17.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη δεν διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική αύ-
ξηση της επίπτωσης της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας την τελευταία διετία, παρά 
την αύυξηση της καταγραφής των περιστατικών. Η μη ανεύρεση σημαντικότητας 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός του δείγματος είναι μικτός (νοση-
λευόμενοι στην Παθολογική- φιλοξενούμενοι) ή στο σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ: ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ;
Μπραïμάκης Ι,  Στασινός Ι,  Πουτακίδης Χ,  Γογγάκη Σ,  Σιδηρόπουλος Ο,  Ζάντζα Π-Σ,  
Τουμπέλης Κ,  Θεοφανοπούλου Α,  Καλαντζής Χ,  Τσιμπούρης Π,  Αποστολόπουλος Π 

Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Η προληπτική κολονοσκόπηση ως μέσο μείωσης της επίπτωσης του ορθοκολικού 
καρκίνου στα άτομα άνω των 50 ετών είναι καλά τεκμηριωμένη. Πρόσφατες μελέτες 
προτείνουν την αναθεώρηση του ορίου και σε άτομα κάτω των 50 ετών. 
Σκοπός: Της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των ποσοστών νεοπλασίας και 
ορθοκολικού καρκίνου σε ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 45-49 και η σύγκριση με τα αντί-
στοιχα ποσοστά στην ομάδα 50-55 ετών, για την οποία υφίσταται ήδη σύσταση για 
προληπτική κολονοσκόπηση.
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική μελέτη που έλαβε χώρα στη Γαστρεντερολογική Κλινική 
του ΝΙΜΤΣ από Οκτώβριο 2021- Ιούνιο 2022. Τα ενδοσκοπικά ευρήματα σε άτομα εν-
διάμεσου κινδύνου για ορθοκολικό καρκίνο ηλικίας 45-49 ετών συγκρίθηκαν με αυτά 
σε άτομα ηλικίας 50-55 ετών, με τις 2 ομάδες να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε 
προληπτική κολονοσκόπηση. Προϋποθέσεις ένταξης στην ανάλυση και για τις δύο 
ομάδες αποτελούσαν: ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ορθοκολικού 
καρκίνου και απουσία συμπτωμάτων υψηλού κινδύνου ή αναιμίας, ενώ αποκλείστη-
καν άτομα με χειρουργηθέν παχύ έντερο, ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου 
(ΙΦΝΕ) ή γνωστά σύνδρομα πολυποδίασης. Επιπλέον προϋποθέσεις ένταξης ήταν: Α. 
καλή εντερική προετοιμασία, Β. καθετηριασμός τυφλού και Γ. χρόνος απόσυρσης του-
λάχιστον 6 λεπτών.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθηκαν 268 άτομα, 63 ηλικίας 45-49 (63.5% γυναίκες) 
και 205 ηλικίας 50-55 (49.3% γυναίκες) (p=0.060). Το ποσοστό ανεύρεσης πολυπόδων 
(polyp detection rate) και το ποσοστό ανεύρεσης αδενωμάτων (adenoma detection 
rate) ήταν παρόμοιο και δεν διέφερε στατιστικά στις δύο ομάδες: 33.3% και 20.6% 
στην ομάδα 45-49 έναντι 40.1% και 20.9% στην ομάδα 50-55, αντίστοιχα. Στην ομάδα 
45-49 συνολικά εξαιρέθηκαν 35 πολύποδες, εκ των οποίων 19 low & high grade αδε-
νώματα (54,3%) και 2 ορθοκολικοί καρκίνοι και στην ομάδα 50-55 εξαιρέθηκαν 133 
πολύποδες, εκ των οποίων 62 low & high grade αδενώματα (46,6%) και 3 ορθοκολικοί 
καρκίνοι. Επιπλέον δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέγεθος των πο-
λυπόδων, με τα ποσοστά μικροσκοπικών, μικρών και μεγάλων πολυπόδων να είναι 
65,7%, 14,3% και 20% στην ομάδα 45-49 και 60,2%, 22,5% και 17,3% στην ομάδα 50-55 
αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Στο υπό μελέτη δείγμα παρατηρήθηκε παρόμοιος κίνδυνος εμφάνι-
σης νεοπλασίας και ορθοκολικού καρκίνου στις ηλικιακές ομάδες 45-49 και 50-55, πα-
ρέχοντας χρήσιμες κλινικές ενδείξεις για την έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο 
παχέος εντέρου σε μικρότερες ηλικίες.

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ MYC ΣΕ ΑΔΕ-
ΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δημοπούλου Κ,1  Λάππας Ι,2  Σπάθης Α,2  Λουμάνη Ε,2  Αργυρόπουλος Θ,3 Παναγιωτίδης Ι,2  
Φούκας Π2 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Β΄ Εργα-
στήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα, 3Γαστρεντερολογικό Τμή-
μα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», 
Αθήνα

Σκοπός: Το ογκογονίδιο MYC ρυθμίζει πολλές κυτταρικές λειτουργίες όπως ο πολλα-
πλασιασμός, η διαφοροποίηση, ο μεταβολισμός, η επιβίωση και η απόπτωση ενώ πα-
ράλληλα επηρεάζει σημαντικά το ανοσιακό μικροπεριβάλλον των όγκων. Σκοπός της 
μελέτης είναι η ανοσοϊστοχημική εκτίμηση της πρωτεΐνης MYC σε πρωτοπαθή αδενο-
καρκινώματα παχέος εντέρου και η συσχέτισή της με την πρόγνωση, καθώς και με τα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντος.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 94 ασθενείς (59 άνδρες/35 γυναί-
κες), ηλικίας 44-88 ετών, διάμεσης ηλικίας 71 έτη (IQR: 64-76) με διάγνωση αδενο-
καρκινώματος παχέος εντέρου σταδίου Ι-ΙV, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
εκτομή της νόσου από τον Ιανουάριο 2004 έως τον Μάιο 2008 στο ΠΓΝ Αττικόν. 
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 της έκφρασης του MYC, των κυττάρων 
της προσαρμοστικής ανοσίας (CD3, CD4, CD8, CD20) και του δείκτη κυτταρικού πολ-
λαπλασιασμού Ki-67. Ορίστηκε ως θετική η ανοσοθετικότητα MYC σε ποσοστό >20% 
των νεοπλασματικών κυττάρων (0-20%=αρνητική).
Αποτελέσματα: Η υπερέκφραση MYC (>20%) στο κέντρο και την περιφέρεια του 
όγκου σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη διήθηση του όγκου από αυξημένο αριθ-
μό CD3+, CD4+, CD8+ T και CD20+ B λεμφοκυττάρων καθώς και με αυξημένο δείκτη 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού (p<0.001). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η θετική έκ-
φραση MYC στην περιφέρεια του όγκου σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με καλύτερη 
επιβίωση (p<0.05) σε σύγκριση με τις περιπτώσεις ασθενούς έκφρασής του. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, η αυξημένη έκ-
φραση MYC από τα νεοπλασματικά κύτταρα φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη 
προσέλευση κυττάρων προσαρμοστικής ανοσίας στο μικροπεριβάλλον. Επιπλέον, 
σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση, πιθανόν μέσω αποτελεσματικότερης αντινεοπλα-
σματικής ανοσιακής απάντησης. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΔΙΗΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡ-
ΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Δημοπούλου Κ,1  Λουμάνη Ε,2  Σπάθης Α,2  Λάππας Ι,2  Αργυρόπουλος Θ,3 Παναγιωτίδης Ι,2  
Φούκας Π2 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Β΄ Εργαστή-
ριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενι-
κό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα

Σκοπός: Αν και η προγνωστική σημασία κυτταρικών στοιχείων του ανοσιακού συ-
στήματος έχει διερευνηθεί σε αρκετά συμπαγή νεοπλάσματα, ο ρόλος των πλασμα-
τοκυττάρων στο περιβάλλον των συμπαγών όγκων δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σκοπός 
της μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των πλασματοκυττάρων στο ανοσιακό 
μικροπεριβάλλον αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου καθώς και η συσχέτισή τους 
με την πρόγνωση.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 108 ασθενείς (68 άνδρες/40 γυναί-
κες), ηλικίας 27-88 ετών, διάμεσης ηλικίας 70 έτη (IQR: 64-76) με διάγνωση αδενοκαρ-
κινώματος παχέος εντέρου σταδίου Ι-ΙV οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή 
της νόσου από τον Ιανουάριο 2004 έως τον Μάιο 2008 στο ΠΓΝ Αττικόν. 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 εκτίμηση της παρουσίας πλασματοκυττάρων (CD138) και κυττάρων 
της προσαρμοστικής ανοσίας (CD3, CD4, CD8, CD20). Η εκτίμηση των τριτοταγών λεμ-
φικών δομών (TLS) έγινε σε πλακίδια με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. Ανάλογα με 
τον αριθμό των πλασματοκυττάρων οι περιπτώσεις ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγο-
ρίες: απουσία ή παρουσία σπάνιων μονήρων, παρουσία σπάνιων μικρών αθροίσεων 
(>5 κύτταρα/άθροιση), παρουσία συχνών αθροίσεων, παρουσία μεγάλων αθροίσεων 
ή διάχυτη ανάπτυξη.
Αποτελέσματα: Η παρουσία μεγάλων αθροίσεων ή διάχυτη ανάπτυξη πλασματο-
κυττάρων στον όγκο σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την παρουσία TLS και τη 
διήθηση του όγκου από αυξημένο αριθμό CD3+, CD8+ Τ και CD20+ B λεμφοκυττάρων 
σε σύγκριση με τις περιπτώσεις απουσίας ή σπάνιων μονήρων πλασματοκυττάρων. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η παρουσία αυξημένου αριθμού πλασματοκυττάρων 
στο κέντρο και στην περιφέρεια του όγκου σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με ευνο-
ϊκότερη πρόγνωση (p<0.05).
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, η παρουσία υψη-
λών συγκεντρώσεων πλασματοκυττάρων στον όγκο φαίνεται να σχετίζεται με αύξηση 
των κυτταρικών πληθυσμών της προσαρμοστικής ανοσίας στο περιβάλλον των νεο-
πλασμάτων, καθώς και με την επιβίωση των ασθενών.
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ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΨΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ? ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χαλκίδου Α,1 Κόγιας Δ,2 Παπαδόπουλος Β,3 Σμυρλής Α,2 Μιμίδης Κ1,2

1Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος, ΔΠΘ Θράκης, ΠΓΝ Αλε-
ξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 2Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξαν-
δρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 3Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης, Ξάνθη

Σκοπός: Περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρονται στη συσχέτιση πα-
ραγόντων και χρόνου διάβασης λεπτού εντέρου (ΧΔΛΕ). Σκοπός της μελέτης είναι 
η διερεύνηση της πιθανής σχέσης του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε έλεγχο λεπτού εντέρου με ενδοσκοπική κάψουλα (ΕΚ) με τον χρόνο 
διάβασης αυτής.
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη σε ενηλίκους που υποβλήθηκαν σε EK στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2020 
έως Ιούλιος 2022, με το σύστημα Mirocam mc 1200. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά 
και κλινικά δεδομένα, η ένδειξη της εξέτασης, ο ΔΜΣ, οι συννοσηρότητες (Charlson 
Comorbidity Index), (CCI)και ο ΧΔΛΕ ως η διαφορά χρόνου μεταξύ της πρώτης εικόνας 
του δωδεκαδακτύλου και του τυφλού. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκε γραμμική παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Αρχικά συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 86 ασθενείς, από τους οποίους 
21 αποκλείστηκαν (6 λόγω μη ολοκλήρωσης της εξέτασης με απουσία απεικόνισης τυ-
φλού και 15 στους οποίους δεν ήταν δυνατόν να γίνει αναδρομική καταγραφή των αν-
θρωπομετρικών στοιχείων). Το δείγμα των ασθενών αποτελείτο από 31 άνδρες 34 γυ-
ναίκες ,με μέση ηλικία 62,12 (18-89) έτη. Ο ΧΔΛΕ είναι ανεξάρτητος του ΔΜΣ (Ρ=0.806), 
μετά από διόρθωση για την ηλικία (Ρ=0.804), το φύλο (Ρ=0.902) και το CCI (P=0.723).
Συμπεράσματα: Στην ομάδα των ασθενών που εξετάσαμε, ο χρόνος διάβασης λε-
πτού εντέρου είναι ανεξάρτητος του ΔΜΣ. Περαιτέρω μελέτη είναι αναγκαία με αύξη-
ση του δείγματος του αριθμού των ασθενών.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ 
ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ IN SITU ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ COLD SNARE
Ζάχου Μ,1  Μπέτσιος Γ,1  Πανουτσάκου Μ,1  Καραντάνος Π,1  Σουγιουλτζής Σ,2  Ανδρουτσάκος 
Θ,3 Καλαϊτζάκης Ε,4 Κύκαλος Σ,5 Βαρυτιμιάδης Κ6, Θωμαΐδης Θ7, Λαλλά Ε1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ, Αθήνα, 2Γαστρεντερολογικό 
Τμήμα - Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό, 3Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ 
Λαϊκό, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Ηράκλειο, 
Κρήτη, 5Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό, 6Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευ-
αγγελισμός-Πολυκλινική, 7Β΄ Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής ετών 57 με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσήλ-
θε για προληπτική κολονοσκόπηση. Μεταξύ αυτών, στο κατιόν αφαιρέθηκε με κλασική EMR 
και χρήση θερμού βρόχου πολύποδας 14 mm Paris Isp, που ιστολογικά ταυτοποιήθηκε ως 
σωληνώδες αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία και εστιακή εξαλλαγή προς καλά διαφορο-
ποιημένο ενδοβλεννογόνιο αδενοκαρκίνωμα (in situ) ολικά εξαιρεθέν. Αντίστοιχη ιστολογική 
εικόνα αναγνωρίστηκε σε έτερο πολύποδα σιγμοειδούς, μεγέθους 13 mm, Paris Isp που αξίζει 
να σημειωθεί πως είχε αφαιρεθεί με βρόχο ψυχρής εκτομής. Λόγω μη αυτοπεριοριζόμενης αι-
μορραγίας (oozing) διάρκειας >1 λεπτού έγινε καυτηριασμός στον πυθμένα της εκτομής με soft 
coagulation από το tip του βρόχου και τοποθετήθηκαν δύο αιμοστατικά clips. Ο ασθενής δεν 
εμφάνισε επιπλοκή συσχετιζόμενη με την ενδοσκόπηση τις επόμενες 30 ημέρες. Τέλος, από έτε-
ρο πολύποδα ορθού 20 mm Paris 0-ΙΙa+c (επίπεδος με κεντρική εμβάθυνση) και απουσία lifting 
sign, οι βιοψίες ανέδειξαν μέσης διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα το οποίο αφαιρέθηκε σε 
δεύτερο χρόνο με ESD. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος σε τρεις και έξι μήνες μετά την αφαίρεση 
όλων των βλαβών ήταν αρνητικός για υπολειμματική βλάβη ή υποτροπή.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα ο επιπολασμός των σύγχρονων κακοη-
θών νεοπλασμάτων παχέος εντέρου είναι 3.5 %, με αναλογία ανδρών/γυναικών 1.8/1 και μέση ηλι-
κία εμφάνισης τα 60-70 έτη. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν τα IΦΝΕ, FAP, HNPCC και το σύνδρομο 
υπερπλαστικών/οδοντωτών πολυπόδων.  Eπιπλέον, μέχρι τώρα σύμφωνα με τις οδηγίες της ESGE 
η πολυπεκτομή με χρήση 
cold snare ενδείκνυται 
για πολύποδες μεγέθους 
έως 9 mm. Τα σύγχρονα 
βιβλιογραφικά δεδομένα 
υποστηρίζουν τη λεγό-
μενη “cold revolution” – 
λόγω καλύτερου προφίλ 
ασφάλειας σχετικά με 
την καθυστερημένη αι-
μορραγία και πιθανότητα 
διάτρησης - με επέκταση 
χρήσης των ψυχρών βρόχων και στους επίπεδους οδοντωτούς πολύποδες >10 mm. Ωστόσο αντεν-
δείκνυται για προχωρημένα αδενώματα ιδίως λόγω του μηδαμινού πάχους εκτομής υποβλεννογο-
νίου συγκριτικά με τον θερμό βρόχο (52 μm vs 623 μm, p<0.001).

* EMR: endoscopic mucosal resection, HGD: high grade dysplasia, ESD: endoscopic submu-
cosal dissection

ΕΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΣ-
ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ζάχου Μ,1  Καλαϊτζάκης Ε,2  Πανουτσάκου Μ,1  Καραντάνος Π,1  Μπέτσιος Γ,1  Καραγιάννη Ε,1  
Λαλλά Ε,1  Σουγιουλτζής Σ,3 Κύκαλος Σ,4 Τριμπόνιας Γ,5 Βαρυτιμιάδης Κ1 

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, Αθή-
να, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 3Κλινική 
Παθολογικής Φυσιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 4Β’ Προπαιδευτική Χει-
ρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 5Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια, Πειραιάς

Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής ετών 75 με ιστορικό ακτινοβολιών στην πύελο λόγω 
καρκίνου προστάτου προσήλθε λόγω απώλειας αίματος από το ορθό. Στην ενδοσκόπηση πα-
ρατηρήθηκαν πολυάριθμες τηλεαγγειεκτασίες στο ορθό που κάλυπταν σχεδόν εξολοκλήρου 
τον βλεννογόνο. Δεδομένου του ιστορικού ετέθη η διάγνωση της μετακτινικής ορθίτιδος και ο 
ασθενής υπεβλήθη σε argon plasma coagulation (APC). Αρχικά οι τηλεαγγειεκτασίες κάλυπταν 
το μεγαλύτερο ποσοστό του βλεννογόνου του ορθού δυσχεραίνοντας τον επισκοπικό έλεγχο 
για επιπλέον βλάβες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 6 συνεδρίες APC. Στην τελευταία ο αριθ-
μός των εναπομεινουσών βλαβών ήταν σημαντικά μειωμένος καθιστώντας την επισκόπηση 
του βλεννογόνου δυνατή σε ικανοποιητικό βαθμό και ο ασθενής ασυμπτωματικός. Τρεις μήνες 
αργότερα το σύμπτωμα επανεμφανίστηκε. Εκείνη την περίοδο η λειτουργία του Ενδοσκοπικού 
Τμήματος είχε ανασταλεί λόγω μετατροπής του Νοσοκομείου σε Νοσοκομείο Covid-19.Έτσι, 
και δεδομένου ότι ο ασθενής είχε υποβληθεί αρκετές φορές σε ενδοσκοπικό έλεγχο η αιμορ-
ραγία αποδόθηκε σε υπολειπόμενες βλάβες μετακτινικής ορθίτιδος και εδόθησαν οδηγίες το-
πικής αγωγής. Δύο μήνες αργότερα, όταν το νοσοκομείο επέστρεψε στην κανονική λειτουργία 
του, και επειδή η συμπτωματολογία επέμενε ο ασθενής προγραμματίστηκε για ορθοσιγμοει-
δοσκόπηση. Κατά την είσοδο του οργάνου παρατηρήθηκε έντονη νεοαγγείωση περιμετρικά 
του πρωκτικού δακτυλίου και σχεδόν παντελής απουσία τηλεαγγειεκτασιών. Μετά από πολύ 
σχολαστική επισκόπηση, ακριβώς ύπερθεν του πρωκτικού δακτυλίου διδόταν η εντύπωση 
πολυποειδούς υπέγερσης η οποία αμφισβητήθηκε αρκετά καθώς ο ασθενής είχε υποβληθεί 
6 φορές σε ορθοσκόπηση τον τελευταίο χρόνο και θεωρήθηκε από τα περισσότερα μέλη της 
ενδοσκοπικής ομάδας, σχεδόν αδύνατο να υπάρχει στο ορθό αδιάγνωστη βλάβη. Μετά την 
αναρρόφηση του αέρα και τη διάταση του εντερικού αυλού με νερό κατέστη ορατή από όλους 
επίπεδη πολυποειδής βλάβη του ορθού (Paris IIA) μεγέθους 2 εκ. που από την παθολογοανατο-
μική εξέταση ήταν σωληνώδες αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία. 
Συμπεράσματα: Πράγματι, είναι κανόνας στην Ιατρική πως ο ασθενής πάσχει από ένα 
κύριο νόσημα. Κάθε κανόνας όμως έχει την εξαίρεσή του. Είναι σημαντικό να είμαστε σε 
εγρήγορση ειδικά όταν η συμπτωματολογία επιμένει και όταν το ήδη διαγνωσθέν νόσημα 
μπορεί δυνητικά να καθιστά δυσχερή τον έλεγχο παρουσίας άλλων νοσημάτων. Η χρήση 
νερού μπορεί να είναι εξαιρετικά βοηθητική στην ανάδειξη δυσδιάκριτων βλαβών, λόγω 
του πλεονεκτήματος οπτικού zoom που επιτυγχάνεται. Είναι γνωστό άλλωστε από αρκετές 
μελέτες ότι η υδροκολονοσκόπηση οδηγεί σε αύξηση του adenoma detection rate (ADR) 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΟΥΓΛΟΥΤΙΔΗΣ ΣΕ ΑΡΡΕΝ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕOΣ 
ΕΝΤΕΡΟΥ
Καραγιάννη Β-Μ,1  Δημάκου Κ,2 Ρογαλίδου Μ,1  Στασινού Ε,1  Μαργωνή Δ,1  Γεωργίλα Χ,1 
Γιαμούρης Β,1  Παπαδοπούλου Α1,2

1Mονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
2Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Το σύνδρομο βραχέος εντέρου (ΣΒΕ) είναι μια κατάσταση εντε-
ρικής ανεπάρκειας που προκύπτει ως αποτέλεσμα χειρουργικής αφαίρεσης ή συγγε-
νούς ανωμαλίας ενός σημαντικού τμήματος του λεπτού εντέρου. Η Τεδουγλουτίδη 
(GLP-2 ανάλογο), δρα: 1) αυξάνοντας τη ροή του αίματος και την απορροφητικότητα 
του εντέρου, 2) μειώνοντας την ταχύτητα της πέψης και την έκκριση οξέων του στο-
μάχου και στοχεύει στη σταδιακή αύξηση της εντερικής σίτισης με παράλληλη μείωση 
και διακοπή της παρεντερικής διατροφής (ΠΔ).
Περιγραφή Περιστατικού: Άρρεν βρέφος 2,5 μηνών με ΣΒΕ λόγω εκτεταμένης 
εντερεκτομής (105 εκ νήστιδας και ειλεού) μετά από συστροφή του μέσου εντέρου, 
εισήχθη στο νοσοκομείο μας. Κατά την εισαγωγή του το βρέφος είχε ΒΣ: 5340 γρ (15η- 
50η ΕΘ) και Ύψος: 63εκ (85η – 97η ΕΘ ) και σιτιζόταν με μικτή διατροφή-εντερική και 
παρεντερική- , ενώ παράλληλα έλαβε χώρα εκπαίδευση για συνέχιση της ΠΔ κατ’ οί-
κον. Λόγω του υπερβραχέος εντέρου, σε ηλικία 4,5 μηνών, αποφασίστηκε η έναρξη 
τεδουγλουτίδης (Revestive) σε δοσολογία 0,05 mg/kg υποδορίως μία φορά την ημέρα 
για έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τεδουγλουτίδη κατέστη δυνατή η 
σταδιακή αύξηση της προσλαμβανόμενης τροφής μέσω του ρινογαστρικού καθετήρα 
και του στόματος, με σταδιακή μείωση της παρεντερικής διατροφής η οποία τελικά 
διεκόπη σε ηλικία ~ 8 μηνών [ΒΣ 9,8kg (90-97η ΕΘ), ΜΣ: 82cm (>97η ΕΘ) ], με διατή-
ρηση του ΒΣ και χωρίς το βρέφος να παρουσιάσει συμπτώματα από το γαστρεντερικό 
(εμέτους ή διάρροιες).
Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις εντερικής ανεπάρκειας λόγω ΣΒΕ, η χρήση της τε-
δουγλουτίδης μπορεί να επιταχύνει την εντερική ανοχή και την αποδέσμευση του 
ασθενούς από την ΠΔ όπως συνέβη στον δικό μας ασθενή.
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ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παντζοπούλου Ε,1  Ταμβάκος Χ,1  Αθανασάκης Γ,1  Ψαραύτης–Σουράνης Π,1  Παπαντωνίου Σ-Σ,1  
Λούσκου Χ,1 Μάμαλη Β,2 Αντωνόπουλος Σ1

1Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο", Πειραιάς, 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο", Πειραιάς

Σκοπός: Η αγκυλοστομίαση αποτελεί παρασιτική λοίμωξη που οφείλεται σε εντερικούς νη-
ματώδεις σκώληκες (Ancylostoma Duodenale, Necator Americanus), ενδημική σε Μεσόγειο, 
Άπω Ανατολή, Αφρική, Κεντρική και Νότια Αμερική. Στην πραγματικότητα, συνιστά μία από 
τις κύριες αιτίες αναιμίας σε τροπικές και υποτροπικές χώρες. Σκοπός είναι η παρουσίαση 
ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Τζανείου Γενικού Νο-
σοκομείου Πειραιά.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 40 ετών, ασιατικής καταγωγής, προσήλθε στο ΤΕΠ του 
παθολογικού λόγω ανεύρεσης αναιμίας υπόχρωμης μικροκυτταρικής και εκσεσημασμένης 
ηωσινοφιλίας σε εξωτερικό εργαστηριακό έλεγχο. Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβαιώθηκαν 
και από τον εργαστηριακό έλεγχο στο ΤΕΠ και πιο συγκεκριμένα ανευρέθησαν: Hb=4,2g/Dl, 
MCV=55,4 (ΦΤ=80-99 fl), MCH=13,3 (ΦΤ=27-32 pg), ηωσινόφιλα: 29%, (Απόλυτος αριθμός 
ηωσινοφίλων=2700/μL). Κλινικά, ο ασθενής ανέφερε δύσπνοια κοπώσεως και απώλεια βά-
ρους δέκα κιλών κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Ο ασθενής εισήχθη για περαιτέρω διερεύ-
νηση και αντιμετώπιση.  Κατά τη νοσηλεία του, μεταγγίστηκε συνολικά με τέσσερεις μονάδες 
συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και διατήρησε έκτοτε σταθερή τιμή αιμοσφαιρίνης 
(Ηb=8,2 g/dL). Στα πλαίσια της διερεύνησης, στάλθηκε δείγμα κοπράνων για παρασιτολογι-
κή εξέταση. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, συνεχίστηκε η διερεύνηση του ασθενούς με 
τη λήψη ιολογικού ελέγχου για ηπατίτιδες και HIV που απέβη αρνητικός. Πραγματοποιήθη-
κε υπέρηχος άνω κοιλίας που ανέδειξε σπλήνα με οριακά αυξημένες διαστάσεις: 13,5x5 εκ, 
χωρίς περαιτέρω παθολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν γαστροσκόπηση και 
κολονοσκόπηση που δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Επιπλέον, διενεργήθηκε αξονική 
τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας και θώρακα που ανέδειξε πολλαπλούς μεσεντέριους λεμ-
φαδένες με μέγιστο εύρος έως 1,5 cm. Από την παρασιτολογική εξέταση κοπράνων, ανευρέ-
θησαν ωάρια συμβατά με Ancylostama duodenale /Necator Americanus. Στάλθηκε δείγμα 
κοπράνων και στο εργαστήριο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εξει-
δικευμένο παρασιτολογικό τμήμα, που επιβεβαίωσε τα ανωτέρω ευρήματα. Ο ασθενής έλαβε 
αλβενδαζόλη 400 mg για τρεις ημέρες καθώς και 1 g ενδοφλέβιο σίδηρο και έλαβε εξιτήριο 
από το νοσοκομείο βελτιωμένος. 
Συμπέρασμα: Η αγκυλοστομίαση συνιστά παρασιτική λοίμωξη που κλινικά εκδηλώνεται 
αρχικά με αλλεργική δερματίτιδα στο σημείο της μόλυνσης, βήχα, πιθανώς αιμόφυρτα πτύ-
ελα κατά τη δίοδο των σκωλήκων από τους πνεύμονες και στη συνέχεια με εμέτους, επιγα-
στραλγία, διαταραχές της θρέψης και αναιμία όταν πλέον οι σκώληκες αποικίσουν το λεπτό 
έντερο. Επισημαίνεται η συχνή συσχέτιση της παρασιτικής λοίμωξης με ανεύρεση αναιμίας 
και ηωσινοφιλίας από τον εργαστηριακό έλεγχο. Τα ανωτέρω ευρήματα πρέπει να θέτουν σε 
επαγρύπνηση τον κλινικό ιατρό σε ασθενείς με συμβατό επιδημιολογικό ιστορικό.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΙ-
ΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΑΝΑΛΥΣΗ 160 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, 2019-2022
Παπαστεργίου Β, Παπαρίζου Α, Αλμπάνη Φ, Τσατσά Α, Μουντάκη Α, Κουστένης Κ, Βε-
ρετάνος Χ, Μπέκα Ε, Γεωργιάδη Τ, Αρβανίτης Κ, Κοζομπόλη Δ, Μυλωνάς Ι, Καραούζας 
Λ, Νούσιας Γ, Παγανού Κ, Κόντη Α, Τσουρμπάρκα Φ, Ζαχαριάδη Μ, Βιέννα Ε, Κατωπόδη 
Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Χρηστίδου Α, Μελά Μ, Βαρυτιμιάδης Κ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, 
Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών»

Σκοπός: Η οξεία αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού (ΟΑΚΠ) αποτελεί συχνή αιτία ει-
σαγωγής στο νοσοκομείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αποτυπωθούν τα 
κλινικά χαρακτηριστικά και να μελετηθεί η έκβαση των ασθενών με ΟΑΚΠ σε τεταρτο-
βάθμιο ελληνικό νοσοκομείο. 
Ασθενείς-Μέθοδοι: Τα δεδομένα διαδοχικών ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη Γα-
στρεντερολογική Κλινική με τελική διάγνωση ΟΑΚΠ, μεταξύ 1/2019 και 6/2022, με-
λετήθηκαν αναδρομικά.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν συνολικά 160 ασθενείς (53.5% γυναίκες, μέση ηλι-
κία 75.8±13.3 έτη), εκ των οποίων 37 (23.1%) είχαν ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, 79 
(49.4%) καρδιακής νόσου, και 19 (11.9%) αγγειοεγκεφαλικού επεισοδίου. Σαράντα-επτά 
(29.4%) λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακά και 48 (30%) αντιπηκτικά. Εικοσιένας (13.1%) ήταν 
αιμοδυναμικά ασταθείς κατά την παρουσίαση και 52 (32.5%) χρειάστηκε να μεταγγι-
στούν. Συνολικά, 152 (95%) ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπικό έλεγχο έπειτα από 
ενδιάμεσο χρόνο 1 ημέρας (εύρος: 0-6) από την εισαγωγή: 97 σε ορθοσιγμοειδοσκό-
πηση και 55 σε κολονοσκόπηση, οδηγώντας σε εντοπισμό του αιτίου της αιμορραγίας 
σε 57/97 (58.8%) και 46/55 (83.6%) ασθενείς, αντίστοιχα. Σαράντα-τρεις/49 ασθενείς με 
μη διαγνωστικό πρώτο έλεγχο υπεβλήθησαν σε δεύτερη ενδοσκόπηση: 15 σε ορθοσιγ-
μοειδοσκόπηση και 28 σε κολονοσκόπηση, αποκαλύπτοντας την αιμορραγική εστία σε 
10/15 (66.6%) και 28/28 (100%), αντίστοιχα. Συνολικά, διάγνωση του αιτίου της ΟΑΚΠ 
έγινε σε 141/160 (88.1%) ασθενείς, με συχνότερες αιτίες την αιμορραγία από εκκολπώ-
ματα (61/141, 43.3%), την ισχαιμική κολίτιδα (17/141, 12.1%) και την αιμορραγία μετά 
από πολυπεκτομή (17/141, 12.1%). Ενδοσκοπική αιμόσταση έγινε σε 28/160 (17.5%) 
ασθενείς (clip 18, θερμική μέθοδος 10), CT αγγειογραφία έγινε σε 17/160 (10.6%), 1/160 
(0.6%) ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με εμβολισμό υπό αγγειογραφία και 1/160 
(0.6%) αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Ο ενδιάμεσος χρόνος νοσηλείας ήταν 5 ημέρες 
(εύρος: 1-29) και η συνολική ενδονοσoκομειακή θνητότητα 1/160 (0.6%).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΟΑΚΠ είναι συνήθως προχωρημένης ηλικίας με συν-
νοσηρότητες και η πλειοψηφία λαμβάνει αντιθρομβωτικά. Περίπου 1/3 θα χρειαστεί να 
μεταγγιστεί, ωστόσο μόνο μια μειονότητα θα εμφανίσει αιμοδυναμική αστάθεια ή θα 
χρειαστεί παρέμβαση. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος έχει υψηλή (>85%) απόδοση στη διά-
γνωση του αιτίου της ΟΑΚΠ, ενώ η ενδονοσοκομειακή θνητότητα είναι χαμηλή (<1%). 

ΙΜΟΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ
Σωτηρόπουλος Χ, Θεοχάρης Γ, Θωμόπουλος Κ
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Το αιμολεμφαγγείωμα είναι ένας σπάνιος καλοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από 
δυσμορφία τόσο φλεβικών όσο και λεμφικών ιστολογικών στοιχείων. Το αιμολεμφαγγείωμα εμ-
φανίζεται κυρίως στο κεφάλι, τον αυχένα και τη μασχάλη, καθώς και στον σπλήνα, το πάγκρεας, 
το ήπαρ, τη σπονδυλική στήλη και άλλες περιοχές, αλλά σπάνια στον γαστρεντερικό σωλήνα. 
Ο μηχανισμός της γαστρεντερικής αιμορραγίας δεν είναι ξεκάθαρος. Πιθανώς η απόφραξη της 
λεμφικής ροής σε τέτοιες βλάβες αυξάνει την πίεση των λεμφικών-φλεβικών συνδέσεων, προκα-
λώντας ανάδρομη ροή αίματος στο λεμφικό δίκτυο που οδηγεί σε γαστρεντερική αιμορραγία.
Περιγραφή Περιστατικού: Αναφέρουμε την περίπτωση ενός άνδρα 41 ετών με ελεύθερο ιστο-
ρικό ο οποίος παραπέμφθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω ανεύρεσης βαριάς 
σιδηροπενικής αναιμίας σε εργαστηριακό έλεγχο διερεύνησης προοδευτικά επιδεινούμενης 
αδυναμίας και ζάλης από μηνών. Ο ασθενής δεν ανέφερε σημεία αιμορραγίας πεπτικού ούτε 
πρόσφατη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων σκευασμάτων. Κατά τη φυσική εξέταση δεν 
ανευρέθηκαν παθολογικά ευρήματα, ενώ η δακτυλική εξέταση ήταν αρνητική για παρουσία 
αίματος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο αναδείχθηκε βαριά σιδηροπενική αναιμία (Hct: 23,7 %, 
Hb: 6,8 g/dl, WBCs: 6,00 Κ/μl, PLTs: 275,00 Κ/μl, MCV: 65,7 fl, MCH: 18,80 pg, MCHC: 28,70 g/dl, 
Urea: 35 mg/dl, Cre: 0,9 mg/dl) και ο ασθενής εισήχθη για διερεύνηση. Διενεργήθηκε γαστρο-
δωδεκαδακτυλοσκόπηση (εικόνα Α) με ανάδειξη ήπιας γαστρίτιδας (ιστολογική: ηπίου βαθμού 
αλλοιώσεις χρόνιας ανενεργού γαστρίτιδας χωρίς στελέχη H. pylori) και ειλεοκολονοσκόπηση 
(εικόνα Β) χωρίς παθολογικά ευρήματα. Κατόπιν ετέθη ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα λε-
πτού εντέρου με εντόπιση αιμορραγούντος μορφώματος στο εγγύς τμήμα της νήστιδας (ει-
κόνα Γ, 29ο λεπτό καταγραφής) και έγινε προσπάθεια ανεύρεσης της αιμορραγικής εστίας με 
επανενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού με λεπτό κολονοσκόπιο ανεπιτυχώς (έλεγχος αρχικού 
τμήματος νήστιδας έως εξαντλήσεως του ενδοσκοπίου). Τελικά, ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέμβαση (με διενέργεια διεγχειρητικού ενδοσκοπικού ελέγχου) με ανεύρεση του 
γνωστού μορφώματος στα 80 εκ. από τον σύνδε-
σμο του Treitz με ιστολογική ταυτοποίηση αιμο-
λεμφαγγειώματος λεπτού εντέρου, εξαιρεθέντος 
σε υγιείς ιστούς.
*Από απεικονιστικό έλεγχο με CT κοιλίας δεν ανευ-
ρέθηκαν παθολογικά ευρήματα.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, αναφέρουμε 
μια σπάνια περίπτωση αιμολεμφαγγειώματος 
λεπτού εντέρου ως αιτία βαριάς σιδηροπενικής 
αναιμίας σε νεαρό ασθενή. Βασική συμμετοχή 
στη διαγνωστική προσπέλαση των περιπτώσε-
ων αυτών έχει η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 
εντέρου, ενώ η χειρουργική εκτομή αποτελεί την 
κύρια θεραπευτική παρέμβαση, αν και μπορεί να 
επιχειρηθεί και ενδοσκοπική εκτομή ή καυτηρι-
ασμός.

METATOΠΙΣΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΤΥΦΛΙΚΑ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ
Βούλγαρη E, Βουδούκης Ε, Αγγελόπουλος Θ, Ζάμπελης Κ, Αργυρόπουλος Θ, Μπαμπαλή 
Α, Πούλου Α, Γκούμας Κ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο – Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα

Παρουσίαση Περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 50 ετών που πρόσφατα (πρό 3 μη-
νών) είχε υποβληθεί σε χειρουργείο αορτοδιμηριαίας παράκαμψης λόγω αποφρακτι-
κής αρτηριακής νόσου. Ο ασθενής μετεγχειρητικά είχε εμφανίσει επεισόδια εμπυρέ-
των και είχαν χορηγηθεί αντιβιοτικά ευρέος φάσματος με προσωρινή υποχώρηση του 
πυρετού. Στην τελευταία εισαγωγή του στο Νοσοκομείο εμφάνισε υψηλό εμπύρετο 
(41 °C) και κόπωση. Εργαστηριακά ο ασθενής εμφάνιζε αναιμία και θετικές καλλιέργει-
ες αίματος για Enterococcus faecalis και Pseudomonas aeruginosa.
Στη διαφοροδιάγνωση ετέθη το ενδεχόμενο της αορτοεντερικής επικοινωνίας (ΑΕΕ), 
πιθανής διάτρησης του πεπτικού σωλήνα, μετατόπισης του stent και επιμόλυνσης του. 
Ο ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία, αξονική αγγειογραφία και γαστροσκό-
πηση χωρίς ειδικά παθογνωμονικά ευρήματα. Στην κολονοσκόπηση που ακολούθησε, 
το δεξιό σκέλος του αορτικού μοσχεύματος τύπου Dacron ανευρέθη να διαπερνά το 
τυφλό (εικόνα). Τα συμπτώματα του ασθενούς υποχώρησαν έπειτα από χορήγηση 
ενδοφλέβιας αντιβιωτικής αγωγής και οι καλλιέργειες αίματος αρνητικοποιήθηκαν. 
Ο ασθενής υπεβλήθη σε δεύτερο χρόνο σε επιτυχημένη νέα χειρουργική επέμβαση 
δεξιάς ημικολεκτομής και μηριαιο-μηριαίας παράκαμψης. 
Συμπεράσματα: H AEE αναφέρεται ως όψιμη χειρουργική επιπλοκή μετά από αγγειοχει-
ρουργικές επεμβάσεις αορτής. Συνήθως, αφορά, αορτοεντερικά συρίγγια ανωτέρου πε-
πτικού (δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα) και κλινικά παρουσιάζεται κλινικά με μαζική αιμορρα-
γία και κοιλιακό άλγος. Το κατώτερο πεπτικό 
εμπλέκεται σπάνια και συνήθως πρόκειται για 
πρώιμη μετεγχειρητική επιπλοκή με συνηθέ-
στερη θέση να αποτελεί το σιγμοειδές. 
Σκοπός της παρουσίασής μας είναι η ανάδει-
ξη της αναγκαιότητας της ενδοσκόπησης σε 
μετεγχειρητικά περιστατικά πυρετού αγνώ-
στης αιτιολογίας ασθενών που έχουν υπο-
βληθεί σε κοιλιακές-αγγειακές επεμβάσεις, 
ιδίως όταν τα συμπτώματα είναι μη ειδικά 
και δεν υπάρχει αιμορραγία πεπτικού. Μόνο 
μία περίπτωση μετατόπισης αορτικού μο-
σχεύματος στο τυφλό έχει καταγραφεί στο 
παρελθόν στη διεθνή βιβλιογραφία.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ευσταθίου Σ,1  Κωνσταντής Γ,2  Πουρζιτάκη Χ,2  Χουρδάκης Μ,3 Γερμανίδης Γ4

1Eργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας & Γαστρεντερολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη & ΓΟΝΚ ''Οι Άγι-
οι Ανάργυροι'', Αθήνα, 2Eργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστη-
μών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3Εργαστήριο Υγιεινής, 
Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστη-
μών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 4Γαστρεντερολογικό 
και Ηπατολογικό Τμήμα, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ια-
τρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) είναι μία λειτουργική διαταραχή 
του γαστρεντερικού συστήματος που επηρεάζει πλήθος ασθενών παγκοσμίως. Πολ-
λές κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν εξετάσει τη χορήγηση προβιοτικών στη 
θεραπεία ασθενών με ΣΕΕ. Σκοπός της μετα-ανάλυσης είναι η εκτίμηση της αποτελε-
σματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας ασθενών με ΣΕΕ οι οποίοι κατηγοριο-
ποιούνται βάσει κριτηρίων Rome IV με τη χορήγηση προβιοτικών. 
Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Cohrane 
κλινικές μελέτες που να διερευνούν τη χορήγηση προβιοτικών στους ασθενείς με 
ΣΕΕ, οι οποίοι ήταν ενήλικοι και κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των κριτηρίων Rome IV. 
Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία που τέθηκαν ήταν η μείωση των συνολικών συ-
μπτωμάτων [Irritable Bowel Syndrome-Symptom Severity Score (IBS-SSS)] και του κοι-
λιακού άλγους στους ασθενείς και ως δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ορίστηκαν η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και του μετεωρισμού. Επιπλέον, εκτιμή-
θηκε η ασφάλεια των προβιοτικών ως προς την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
Αποτελέσματα: Εισήχθησαν στη μετα-ανάλυση μόνο 4 διπλά τυφλές τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες, οι οποίες είχαν ομάδα ασθενών που ελάμβανε placebo με συνολικά 488 
ασθενείς. Η μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν προβιοτικά δεν 
είχαν σημαντική βελτίωση στα συνολικά συμπτώματα (IBS-SSS) (WMD -43.25, 95% CI 
-87.51 έως 1.02, I2=82.96%), ενώ είχαν σημαντική βελτίωση ως προς το κοιλιακό άλγος 
(SMD -0.60, 95% CI -1.10 έως -0.10, I2=78,94). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς που έλαβαν προβιοτικά (SMD -0.78, 95% 
CI -1.59 έως 0.03, I2=91,57%), ενώ αναδείχτηκε σημαντική βελτίωση του μετεωρισμού 
(SMD -0.34, 95% CI -0.64 έως -0.03, I2=44.82%). Για τις ανεπιθύμητες ενέργειες έγινε 
περιγραφική σύνθεση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών και δεν διαπιστώθη-
καν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση προβιοτικών. 
Συμπεράσματα: Η χορήγηση προβιοτικών αποδεικνύεται μερικώς ωφέλιμη στους ασθε-
νείς με ΣΕΕ (Rome IV) εφόσον βελτιώνει κλινικά συμπτώματα όπως το κοιλιακό άλγος και 
τον μετεωρισμό. Χρειάζεται στο μέλλον να γίνουν περισσότερες κλινικές μελέτες για να 
αποδειχθεί το όφελος των προβιοτικών σε ασθενείς με ΣΕΕ βάσει Rome IV κριτηρίων. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρβανιτάκης Κ,1  Σιάργκας Α,2  Γερμανίδης Γ,1  Δαγκλής Θ,2  Τσακιρίδης Ι2 

1Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, 2Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης

Σκοπός: Η κοιλιοκάκη αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα των γυναικών με 
επίπτωση περίπου 1% και χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη αντίδραση του λεπτού εντέρου 
στη γλουτένη σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα. Ο στόχος αυτής της μετα-ανάλυσης ήταν 
να αξιολογήσει τον κίνδυνο δυσμενών εκβάσεων της κύησης σε γυναίκες με κοιλιοκάκη και 
να εκτιμήσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και της επακόλου-
θης τήρησης μιας δίαιτας χωρίς γλουτένη στις μαιευτικές επιπλοκές. 
Υλικό-Μέθοδος: Μια συστηματική ανασκόπηση για μελέτες παρατήρησης στην αγγλική 
γλώσσα διεξήχθη στις βάσεις δεδομένων Medline, Scopus και Cochrane, έως τον Απρίλιο 
2022, για τον εντοπισμό μελετών αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων εκ-
βάσεων της κύησης σε γυναίκες με κοιλιοκάκη. Ο λόγος πιθανοτήτων (OR) και οι σχετικός κίν-
δυνος (RR) με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (CIs) χρησιμοποιήθηκαν για να συνδυαστούν 
δεδομένα από μελέτες πασχόντων-μαρτύρων και κοόρτης, αντίστοιχα. Η ποιότητα των μελε-
τών που συμπεριλήφθηκαν αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα Newcastle-Ottawa. 
Αποτελέσματα: Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 14 μελέτες κοόρτης και 4 μελέτες πασχόντων-
μαρτύρων και απέδειξαν ότι ο σχετικός κίνδυνος για αυτόματη αποβολή (RR: 1,35; CI: 1,10-
1,65), περιορισμό της ενδομήτριας ανάπτυξης (RR: 1,68; CI: 1,34-2,10), ενδομήτριο θάνατο 
(RR: 1,57, CI: 1,17-2,10), πρόωρο τοκετό (RR: 1,29; CI: 1,12-1,49), καισαρική τομή (RR: 1,10; CI: 
1,03-1,16) και χαμηλό μέσο βάρος γέννησης (MD: -176,08; -265,79 έως -86,38) ήταν σημαντι-
κά υψηλότερος στις εγκύους με κοιλιοκάκη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η ανάλυση 
υποομάδων έδειξε ότι μόνο γυναίκες που δεν ακολουθούσαν δίαιτα χωρίς γλουτένη είχαν 
αυξημένο σχετικό κίνδυνο για περιορισμό της ενδομήτριας ανάπτυξης, ενδομήτριο θάνατο, 
πρόωρο τοκετό και χαμηλό μέσο βάρος γέννησης. 
Συμπεράσματα: Η κοιλιοκάκη και ιδιαίτερα η μη τήρηση δίαιτας χωρίς γλουτένη συνδέονται 
με σοβαρές ανεπιθύμητες εκβάσεις στην κύηση. Κατά συνέπεια, η έγκαιρη διά γνωση της νόσου 
αλλά και η κατάλληλη διαχείρισή της κατά τη διάρκεια της κύησης είναι ζωτικής σημασίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Τζιοβανάκη Θ, Αρβανιτάκης Κ, Παπαντωνίου Ε, Χατζηεμμανουήλ Ε, Τσάκου Α, Τσομί-
δης Ι, Καλοπήτας Γ, Γερμανίδης Γ, Κολλάρας Π
Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Η γαστρεντερική φυματίωση αποτελεί περίπου το 5% όλων των περιπτώσεων φυμα-
τίωσης παγκοσμίως, προσβάλλοντας συχνότερα την ειλεοτυφλική περιοχή, ενώ στο 
50% των περιπτώσεων συνυπάρχει πνευμονική εντόπιση. Η γαστρεντερική φυματί-
ωση μπορεί να μεταδοθεί μέσω της κατάποσης μυκοβακτηριδίων, μέσω της ενεργο-
ποίησης λανθάνουσας φυματίωσης, καθώς και διαμέσου αιματογενούς εξάπλωσης ή 
εξάπλωσης της από παρακείμενα όργανα. 
Ανοσοεπαρκής άρρεν 73 ετών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω 
εμπυρέτου και διαρροϊκών κενώσεων από εβδομάδος, καθώς και συνοδό απώλεια 
βάρους 10 κιλών τον τελευταίο μήνα. Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο διαπιστώ-
θηκαν λευκοκυττάρωση, υπόχρωμη/μικροκυτταρική αναιμία, καθώς και αυξημένη 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος, άνω/
κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, όπου και διαπιστώθηκαν διάσπαρτες 
πνευμονικές διηθήσεις με οζώδη διαμόρφωση, παρουσία μεσαυλικών λεμφαδένων 
και εκτεταμένη πάχυνση τοιχωμάτων τυφλού και ανιόντος κόλου μέχρι το ύψος της 
σύστοιχης καμπής καθώς και του τελικού ειλεού. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκε η 
κακοήθεια και η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Ο ασθενής τέθηκε υπό 
εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με αμπικιλίνη/σουλβακτάμη, ενώ συνεχίστηκε η διερεύ-
νησή του με τη διενέργεια γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης. Λόγω δυσχερούς 
διόδου κατά τη γαστροσκόπηση, διενεργήθηκε βαριούχος οισοφαγογραφία, όπου 
ανευρέθη συρίγγιο εκ του προσθίου τμήματος του υποφάρυγγα με επέκταση εντός 
του μεσοθωρακίου. Εκ της διενέργειας κολονοσκοπήσεως, διαπιστώθηκε εξελκωμένη 
βλάβη ειλεοτυφλικής βαλβίδας και ανιόντος κόλου και ελήφθησαν βιοψίες, οι οποίες 
ανέδειξαν έντονη εξέλκωση, αλλοιώσεις κοκκιωματώδους φλεγμονής με νεκρωτικές 
εστίες, καθώς και παρουσία οξεάντοχων μικροοργανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω δεδομένα, έγινε λήψη γαστρικού υγρού με την PCR για φυματίωση να είναι 
θετική και επιπλέον έγινε ανίχνευση της κυτταρικής ανοσιακής απάντησης στη φυµα-
τίνη (QuantiFERON), με τη δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRA) να είναι 
θετική. Έγινε έναρξη αντιφυματικής αγωγής με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη 
και εθαμβουτόλη με σταδιακή ύφεση των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου και εν τέλει 
εξιτήριο του ασθενούς προς συνέχιση του θεραπευτικού σχήματος κατ’ οίκον. 
Συμπερασματικά, παρόλη τη χαμηλή επίπτωση της φυματίωσης στην Ελλάδα 
(5/100.000 το 2020 σύμφωνα με τον ΠΟΥ), αλλά και τη σπανιότητα της εξωπνευμονι-
κής/γαστρεντερικής εντόπισής της, η έγκαιρη διαφοροδιάγνωση της φυματίωσης και 
συνεπώς η άμεση έναρξη αντιφυματικής αγωγής, είναι υψίστης σημασίας τόσο για τη 
θετική πρόγνωση του ασθενούς όσο και για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την 
επιτυχή εκρίζωση της νόσου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΚΦΡΑΣΗ TTF-1 ΚΑΙ 
HEPPAR-1 ΣΕ ΒΙΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΛΑΒΗΣ ΗΠΑΤΟΣ
Ζάχου Μ,1  Νιφόρα Μ,2  Μπέτσιος Γ,1  Πανουτσάκου Μ,1  Καραντάνος Π,1  Λαλλά Ε,1  Αν-
δρουτσάκος Θ,3 Ζουμπούλη Χ,2  Βαρυτιμιάδης Κ4

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ, Αθήνα, 2Παθολογοανατο-
μικό Τμήμα, ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ, Αθήνα, 3Κλινική Παθολογικής Φυσιολογί-
ας, ΓΝΑ Λαϊκό, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής ετών 61 πρώην καπνιστής με μέτριου βαθμού 
κατανάλωση αλκοόλ και ελεύθερο λοιπό ατομικό αναμνηστικό εισήχθη στη Γαστρε-
ντερολογική Κλινική προς διερεύνηση αποφρακτικού ικτέρου. Η αξονική τομογραφία 
άνω και κάτω κοιλίας ανέδειξε αρκετές υπόπυκνες εστίες ήπατος 0.5 mm – 5 cm με 
κυστική εκφύλιση/νέκρωση και σκιαγραφική ενίσχυση της περιφέρειας, ως επί δευ-
τεροπαθών εστιών (SUVmax 9.9 σε PET-CT που ακολούθησε). Επιπλέον διεπιστώθη 
διεύρυνση χολαγγείων του έξω τμήματος του αριστερού ηπατικού λοβού και του οπι-
σθίου τμήματος του δεξιού, τα οποία πιθανώς πιέζονται από συρρέουσες εστίες στο 
παρέγχυμα που περιβάλλει την πύλη του ήπατος. Στο πλαίσιο ανάγκης για ιστολογική 
ταυτοποίηση των βλαβών ο ασθενής υπεβλήθη σε ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία 
και λήψη βιοπτικού υλικού ήπατος με FNA που ανέδειξε κατά την παθολογοανατο-
μική εξέταση: διήθηση ήπατος από αδενοκαρκίνωμα, χαμηλής διαφοροποίησης, 
με ιδιαίτερο ανοσοφαινότυπο λόγω συνέκφρασης των δεικτών TTF-1 και HepPar-1 
(Hepatocyte), οι οποίοι προσδιορίζουν διαφορετική ιστογενετική προέλευση. 
Η διαφορική διάγνωση βάσει παθολογοανατομικών ευρημάτων περιελάμβανε:
1.  Πρωτοπαθές χολαγγειοκκυτταρικό καρκίνωμα με εστιακά ηπατοκυτταροειδή χαρα-

κτηριστικά
2.  Aδενοκαρκίνωμα στομάχου με εστιακή ηπατοκυτταροειδή διαφοροποίηση και 

σπάνια αλλά βιβλιογραφικά αναφερόμενη συνέκφραση του δείκτη TTF-1 
3.  Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα με σπάνια αλλά βιβλιογραφικά αναφερόμενη συνέκ-

φραση του δείκτη HepPar-1 (Hepatocyte)
Ωστόσο η CT θώρακος, το PET-CT και η γαστροσκόπηση δεν ανέδειξαν βλάβες συμ-
βατές με νεοπλασματική εξεργασία πνεύμονα ή στομάχου, και μετά από συμβούλιο 
μεταξύ των ειδικοτήτων εκτιμήθηκε πως ο ασθενής έπασχε από πρωτοπαθές χολαγ-
γειοκαρκίνωμα παρά τη συνέκφραση των προαναφερθέντων δεικτών.
Συμπεράσματα: H καλή συνεργασία μεταξύ γαστρεντερολόγων, ογκολόγων και 
παθολογοανατόμων είναι απαραίτητη για την εξαγωγή των σωστών διαγνωστικών 
συμπερασμάτων για κάθε ασθενή καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που τα δεδομένα 
δεν κατευθύνουν ξεκάθαρα προς μία μόνο διάγνωση. Ο συγκεκριμένος ασθενής αντι-
μετωπίστηκε ορθά ως πρωτοπαθές χολλαγγειοκαρκίνωμα, υπεβλήθη σε ERCP όπου 
έγινε διαστολή του στενωμένου τμήματος και τοποθέτηση πλαστικής ενδοπρόθεσης 
και σε δεύτερο χρόνο προγραμματίστηκε PTBD προς παροχέτευση του δεξιού λόβου 
του πάσχοντος ήπατος.

 



ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):55 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):55

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):55 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2022;35(Suppl):55

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ePosters) 55

eP101 eP102

eP103 eP104

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΕΣΤΙΑ ΠΑΓΚΡΕ-
ΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ζάχου Μ,1  Νιφόρα Μ,2  Ανδρουτσάκος Θ,3 Θεοδωρακοπούλου Μ,2 Λογοθέτη Ε,2  Πιερ-
ράκου Α,2  Στεφανή Β,2  Ζουμπούλη Χ,2  Βαρυτιμιάδης Κ4

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, Αθήνα, 2Παθολογοανα-
τομικό Τμήμα, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, Αθήνα, 3Κλινική Παθολογικής Φυσι-
ολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με κακοήθη νεοπλασματική 
νόσο (πλειόμορφο καρκίνωμα) πνεύμονα και μετάσταση στο πάγκρεας.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 56 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και 
πρόσφατη ακτινολογική διάγνωση (σε PET-CT) εξεργασίας πνεύμονα και βλάβης κε-
φαλής παγκρέατος, προσήλθε στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο του νοσοκομείου μας, 
με σκοπό να υποβληθεί σε ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) και λήψη βιοπτι-
κού υλικού (FNA) προς ιστολογική ταυτοποίηση της παγκρεατικής βλάβης. Κατά την 
ιστολογική εξέταση του βιοπτικού υλικού παγκρέατος σε τομές H&E, αναδείχθηκαν 
πολυάριθμα νεοπλασματικά κύτταρα, κυρίως μεμονωμένα και σε μικρές χαλαρές 
αθροίσεις. Αναγνωρίστηκαν επίσης σπάνιοι ηθμοειδείς αδενικοί σχηματισμοί. Τα κύτ-
ταρα εμφάνιζαν έντονο πλειομορφισμό, με άφθονο κυτταρόπλασμα, ευμεγέθεις άτυ-
πους πυρήνες και ευδιάκριτα ηωσινόφιλα πυρήνια. Παρατηρήθηκαν επίσης συχνές 
παράδοξες κυτταρικές μορφές, με παρουσία και πολυπύρηνων κυττάρων. Ο ανοσο-
ϊστοχημικός έλεγχος ανέδειξε θετική ανοσοέκφραση έναντι CKAE1/AE3, CK8/18, CK7, 
TTF-1 και Vimentin, ενώ ο έλεγχος έναντι Napsin, PAX-8 και WT-1 απέβη αρνητικός. 
Ετέθη η διάγνωση της μεταστατικής διήθησης παγκρέατος από σαρκωματοειδές πλει-
όμορφο καρκίνωμα πνεύμονα.
Συμπεράσματα: Το πλειόμορφο καρκίνωμα πνεύμονα αποτελεί <1% των ιστολογι-
κών τύπων καρκίνου πνεύμονα. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ταξινόμηση του 
ΠΟΥ, ανήκει στην κατηγορία των σαρκωματοειδών καρκινωμάτων, ενώ διακρίνονται 
τρεις βασικοί υπότυποι, το πλειόμορφο, το γιγαντοκυτταρικό και το ατρακτοκυτταρι-
κό καρκίνωμα. Τα πλειόμορφα καρκινώματα πνεύμονα προσβάλλουν συνηθέστερα 
άνδρες μέσης ηλικίας και σπανιότατα μεθίστανται στα όργανα του γαστρεντερικού 
συστήματος όπως το πάγκρεας. Παρουσιάζουν χειρότερη πρόγνωση από τα άλλα μη 
μικροκυτταρικά καρκινώματα, και έχουν συσχετιστεί με διάφορους μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες όπως το κάπνισμα. Σε μοριακό επίπεδο, οι μεταλλάξεις TP53, ΚRAS και 
EGFR είναι συχνές, ενώ έχει αναγνωριστεί διακριτή υποομάδα νεοπλασμάτων με πα-
ράλειψη εξωνίου 14 του MET. Πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν τις μεταλλάξεις αυτές 
με τη χρήση αναστολέων ανοσολογικών σημείων ελέγχου και αναστολέων τυροσινι-
κής κινάσης ως πιθανούς θεραπευτικούς στόχους.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΕΝ-
ΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ (BRIC)
Σιούλας Α, Παπαδάκη Κ, Σκοτινιώτης Η
Γ' Γαστρεντερολογική Κλινική, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Σκοπός: Η καλοήθης υποτροπιάζουσα ενδοηπατική χολόσταση (BRIC) είναι αυτοσω-
μική υπολειπόμενη νόσος οφειλόμενη σε μεταλλάξεις των γονιδίων ATP8B1 ή ABCB11. 
Χαρακτηρίζεται από επεισόδια ίκτερου και κνησμού που διαρκούν από λίγες εβδο-
μάδες έως μήνες και υφίενται αυτόματα, χωρίς να υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. 
Παρουσιάζεται η αντιμετώπιση ενός τέτοιου χολοστατικού επεισοδίου μέσω παροχέ-
τευσης με ρινοχολικό καθετήρα.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 55 ετών με ιστορικό BRIC (μετάλλαξη στο γονίδιο 
ATP8B1) γνωστό από ηλικία 2 ετών προσήλθε λόγω από διμήνου εμφάνισης ίκτερου 
και έντονου κνησμού. Σε παλαιότερα επεισόδια είχε λάβει UDCA, χολεστυραμίνη και 
φαινοβαρβιτάλη, χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα. Εργαστηριακώς, η ολική χολερυ-
θρίνη ήταν 19,6 mg/dl (άμεση 16,3), η αλκαλική φωσφατάση 275 IU/l, ενώ ο λοιπός 
βιοχημικός και ορολογικός έλεγχος του ήπατος ήταν φυσιολογικός. Η MRI/MRCP ήταν 
αρνητική για διατάσεις των χοληφόρων ή άλλη παθολογία. Η ελαστικότητα του ήπα-
τος σε πρόσφατο fibroscan ήταν 4,5 kPa. Με βάση ολιγάριθμες σχετικές αναφορές, 
η ασθενής υποβλήθηκε σε ERCP με τοποθέτηση ρινοχολικού καθετήρα διαμέτρου 5 
Fr. Μετεπεμβατικά, η ασθενής παρουσίασε ταχεία πτώση στην τιμή της χολερυθρίνης 
συνοδευόμενη από σταδιακή υποχώρηση του κνησμού. Ο ρινοχολικός καθετήρας 
αφαιρέθηκε 1 εβδομάδα μετά την τοποθέτησή του με τιμή ολικής χολερυθρίνης 6,5 
mg/dl. Σε παρακολούθηση 2 μηνών, η ασθενής έχει ολική χολερυθρίνη 5 mg/dl και 
παραμένει σχεδόν ασυμπτωματική.
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική τοποθέτηση ρινοχολικού καθετήρα σε ασθενείς με 
BRIC φαίνεται πως ενισχύει την παροχέτευση χολής και, περιορίζοντας την εντεροη-
πατική κυκλοφορία, αποκαθιστά τη λειτουργία των εκκριτικών μεταφορέων χολικών 
αλάτων στα ηπατοκύτταρα. Η μέθοδος ενδέχεται να αποτελεί λύση στην αντιμετώπι-
ση της χολόστασης και των σχετιζόμενων συμπτωμάτων σε πάσχοντες από BRIC που 
δεν ανταποκρίνονται στη συμβατική φαρμακευτική θεραπεία. 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΟΞΙΚΗΣ ΟΚΤΡΕΟΤΙ-
ΔΗΣ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Γεωργιλά Χ, Μαργώνη Δ, Καραγιάννη Β-Μ, Στασινού Ε, Γιαμούρης Β, Ρογαλίδου Μ, Δη-
μάκου Κ, Παπαδοπούλου Α
Μονάδα Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Ά Παιδιατρική Κλινική Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης αγοριού 9 ετών που διακομίστηκε από Χειρουργική Κλι-
νική επαρχιακού Νοσοκομείου λόγω οξείας παγκρεατίτιδας και ψευδοκύστεων παγκρέ-
ατος, μετά από αμβλύ τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια ποδηλασίας.
Περιγραφή Περιστατικού: Κατά την εισαγωγή το παιδί παρουσίαζε υποθρεψία και 
κοιλιακό άλγος. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αύξηση παγκρεατικών ενζύμων 
(αμυλάση ορού: 785 U/L, λιπάση ορού 1350 IU/l). Το παιδί υποβλήθηκε σε U/S κοιλίας 
στο οποίο η ουρά του παγκρέατος παρουσίαζε αυξημένη ηχογένεια και οίδημα, καθώς 
και σε MRI-MRCP στην οποία απεικονίστηκαν 3 ψευδοκύστεις (με μέγιστες διαστάσεις 
1,5x2 εκ.) και διάταση του παγκρεατικού πόρου στην ουρά του παγκρέατος (εικόνα 1). 
Τέθηκε σε αγωγή με οκτρεοτίδη αρχικά ενδοφλεβίως σε στάγδην χορήγηση (δόση 1 
μg/kgΒ/ημέρα) για δύο ημέρες και στη συνέχεια, σε υποδόρια έγχυση (δόση 2,5 μg/
kgΒΣ/12ώρο). Έγινε έναρξη ειδικής δίαιτας χαμηλών λιπαρών με MCT (Peptamen) πα-
ράλληλα με παρεντερική διατροφή, η οποία διεκόπη στο ενδέκατο εικοσιτετράωρο 
νοσηλείας. Το παιδί έδειξε καλή ανοχή κατά την επανασίτιση με πρόσληψη 3 kg μέσα 
σε 15 ημέρες από την εισαγωγή του, τα παγκρεατικά ένζυμα μειώθηκαν σταδιακά 
(γράφημα 1), ενώ οι ψευδοκύστεις υποχώρησαν χωρίς άλλη παρέμβαση τη 13η ημέρα 
από την έναρξη της οκτρεοτίδης, οπότε και έγινε σταδιακή διακοπή της.
Συμπέρασμα: Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη χρησιμότητα της οξικής οκτρεοτί-
δης στην αντιμετώπιση επιπεπλεγμένης με ψευδοκύστεις μετατραυματικής παγκρε-
ατίτιδας σε παιδιά.

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ: O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ EUS
Ρίζος Ε,1  Χατζηδάκης Α,1  Κουκουλιώτη Ε,1  Καρατζά Έ,2  Βεζάκης Α,2  Κυρκασιάδου Μ,3 Κυρια-
ζόγλου Α,3 Μπάμιας Α,3 Πολίτη Α,4 Παπανικολάου Ι1

1Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα, 2Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκο-
μείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Β’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα, 4Κυτταρολογικό Εργα-
στήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα

Σκοπός: Η μεταστατική νόσος του παγκρέατος αποτελεί μια σπάνια οντότητα που μπορεί να 
προκαλέσει δυσκολίες στη διαφορική διάγνωση, τη σταδιοποίηση και τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση ενός ογκολογικού ασθενούς. Η χρήση της παρακέντησης με λεπτή βελόνη καθοδη-
γούμενη από ενδοσκοπικό υπέρηχο (EUS-FNA ή EUS-FNΒ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
για την οριστική διάγνωση μιας δευτεροπαθούς εντόπισης στο πάγκρεας. Παρουσιάζουμε 
περίπτωση ασθενούς με σπάνιο είδος μεταστατικής νόσου παγκρέατος.
Περιγραφή Περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 82 ετών με ιστορικό υπέρτασης, υπερχο-
ληστερολαιμίας και εξαιρεθέντος μηνιγγιώματος, που υπεβλήθη σε αριστερή νεφρεκτομή 
λόγω ουροθηλιακού καρκίνου υψηλής κακοήθειας σταδίου ΙΙΙ κατά ΤΝΜ (pΤ3ΝxM0). Τρεις 
μήνες μετά τη χειρουργική εξαίρεση ο ασθενής εμφάνισε συχνά επεισόδια επιγαστραλγίας 
και ναυτίας. Στη μαγνητική τομογραφία κοιλίας που διενεργήθηκε, ο ασθενής εμφάνισε στο 
ύψος του σώματος του παγκρέατος, υποαγγειούμενη χωροκατακτητική εξεργασία μεγίστης 
διαμέτρου 4 cm σε ανατομική σχέση με τη σπληνική αρτηρία και την άνω μεσεντέρια φλέβα 
και συνοδό απεικονιστική διακοπή του παγκρεατικού πόρου. Στη συνέχεια ο ασθενής υπε-
βλήθη σε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, όπου απεικονίστηκε η εν λόγω εστιακή βλάβη ως 
μάζα μικτής ηχογένειας από την οποία ελήφθη υλικό για κυτταρολογική εξέταση έπειτα από 
δύο περάσματα με βελόνα FNA 22G. Το κυτταρολογικό υλικό παρουσίαζε μορφολογικούς και 
ανοσοφαινοτυπικούς χαρακτήρες συμβατούς με μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα (CK 
7+, CK AE1/AE3+, CK 20 εστιακά +, MUC5AC -, Vimentin -, CK 34BE12-, PAX8 -, p63+). Ως εκ 
τούτου, ο ασθενής ξεκίνησε χημειοθεραπεία με γεμσιταβίνη και καρβοπλατίνη.
Συμπεράσματα: Η μεταστατική νόσος του παγκρέατος αποτελεί μια σπάνια κλινική οντότητα 
που αποτελεί το 2-4% των κακοηθών μαζών του παγκρέατος. Οι παγκρεατικές μεταστάσεις 
συνήθως εξορμώνται από πρωτοπαθείς κακοήθειες του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, 
των νεφρών και των μελανωμάτων. Το μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα είναι ιδιαίτερα 
σπάνιο αίτιο, με ελάχιστες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Η έγκαιρη ταυτοποίησή του 
μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών, την αποφυγή μη αναγκαίων χει-
ρουργικών επεμβάσεων και την καλύτερη επιβίωση των ασθενών.
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ERCP ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟ-
ΡΑΣ - ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ;
Σωτηρόπουλος Χ, Κωνσταντάκης Χ, Διαμαντοπούλου Γ, Θεοχάρης Γ, Τριάντος Χ, Θωμό-
πουλος Κ
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Η ERCP αρχικά εισήχθη ως διαγνωστικό εργαλείο για παθήσεις χοληφόρων/
παγκρέατος με σταθερή μετατροπή από διαγνωστική σε θεραπευτική διαδικασία 
για την άρση της απόφραξης του χοληφόρου δένδρου. Οι βασικές επιπλοκές μετά 
την ERCP περιλαμβάνουν παγκρεατίτιδα, χολαγγεΐτιδα, αιμορραγία και διάτρηση. Οι 
κίνδυνοι ποικίλλουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η επιλογή του κατάλ-
ληλου ασθενούς, οι δεξιότητες του ενδοσκόπου και οι δυσκολίες που συνεπάγεται η 
επέμβαση.1-3 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των δεδομένων 20ετίας 
από επεμβάσεις ERCP που διενεργήθηκαν σε ένα τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς κατά 
το έτος 2021 σε σύγκριση με δεδομένα του 2001 στο ίδιο κέντρο. 
Υλικό-Μέθοδος: Για την παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν ανα-
δρομικά οι περιπτώσεις ERCP που διενεργήθηκαν στην κλινική μας κατά το χρονικό 
διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2001 (263 ERCP) και Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 
(253 ERCP). 
Αποτελέσματα: Το έτος 2021 διενεργήθηκαν συνολικά 253 ERCP. Όλοι οι ασθενείς 
έλαβαν περιεπεμβατικά αντιβιοτική αγωγή (συνήθως β-λακτάμη). Το 49% (N=124) των 
ασθενών ήταν άρρενες και το 51% (Ν=129) γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 
τα 72 έτη (± 15) με κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα τους άνω των 80 σε ποσοστό 39% (Ν=98) 
και ποσοστό 38% ελάμβανε αντιθρομβωτική αγωγή προ της ERCP. Καταγράφηκαν 11 
διαφορετικά αίτια με κυριότερα τη χοληδοχολιθιάση (34%), τη χολαγγειίτιδα (16%), 
τον ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο (18%) και τον κολικό χοληφόρων (13%). Η μέση 
χρονική διάρκεια της διαδικασίας ήταν 29 λεπτά (εύρος 10-90). Πραγματοποιήθηκαν 
234 καθετηριασμοί (92%), ενώ η προσπέλαση ήταν αδύνατη σε 7 περιπτώσεις. Μετε-
πεμβατικά 11 ασθενείς εμφάνισαν παγκρεατίτιδα (4%), 24 λοιμώδεις επιπλοκές (10%) 
[κατά πλειοψηφία χολαγγειΐτιδα/μικροβιαιμία/σήψη], 4 αιμορραγία εντός 5 ημερών 
μετεπεμβατικά (1,6%) και 2 καρδιαγγειακά συμβάματα (0,8%). Σημειώθηκαν 2 θάνατοι 
σχετιζόμενοι με την ERCP (1 λόγω σηπτικής καταπληξίας και 1 λόγω διάτρησης).  Εν 
συγκρίσει με τα δεδομένα του 2001 οι επιτυχείς καθετηριασμοί αυξήθηκαν κατά 2,7%, 
τα ποσοστά μετεπεμβατικής παγκρεατίτιδας μειώθηκαν κατά 0,9%, τα ποσοστά λοι-
μωδών επιπλοκών αυξήθηκαν κατά 2,3% (με σημαντική συμμετοχή πολυανθεκτικών 
μικροβίων), ενώ τα ποσοστά διάτρησης και αιμορραγίας παραμένουν σταθερά. 
Συμπεράσματα: Στο πέρας της εικοσαετίας, παρά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και 
απόκτηση εμπειρίας με αύξηση των επιτυχών καθετηριασμών δεν έχει επιτευχθεί ση-
μαντική μείωση στις μείζονες επιπλοκές, ενώ παρατηρείται αύξηση στις λοιμώξεις από 
πολυανθεκτικά στελέχη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΨΕΥΔΟ-
ΚΥΣΤΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AXIOS STENT ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙ-
ΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EUS) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
Νικολάου Π, Ψιστάκης Α, Αρνά Δ, Βελεγράκη Μ, Καρμίρης Κ, Θεοδωροπούλου Α, Βάρ-
δας Ε, Πασπάτης Γ, Φραγκάκη Μ
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 60 ετών με ατομικό αναμνηστικό σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, πρόσφατης διάγνωσης μη αντιρροπούμε-
νης κίρρωσης σε έδαφος λιπώδους διήθησης ήπατος νοσηλεύθηκε λόγω επεισοδίου 
οξείας παγκρεατίτιδας. Στα πλαίσια της οξείας παγκρεατίτιδας η ασθενής παρουσίασε 
πολλαπλά επεισόδια εμέτων και έπειτα από απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε κυστι-
κός σχηματισμός στην περιοχή του παγκρέατος που προκαλούσε πιεστικά φαινόμενα 
στο στομάχι. Σε συνέχεια της διερεύνησης διενεργήθηκε EUS, όπου επιβεβαιώθηκε 
η παρουσία λεπτοτοιχωματικού μονόχωρου κυστικού σχηματισμού, μεγέθους άνω 
των 10x10 εκ στην ανατομική περιοχή του σώματος και της ουράς του παγκρέατος, 
που παρεκτόπιζε όλες τις γειτονικές δομές. Πάρθηκε υγρό το οποίο ήταν καφέ χρώμα-
τος με φυσιολογικό ιξώδες, ενώ ο βιοχημικός έλεγχος του υγρού ανέδειξε αμυλάση> 
12.954, γλυκόζη:103, CEA:275.54 και η κυτταρολογική ήταν αρνητική για κακοήθεια. 
Λαμβάνοντας υπόψη την κλινική εικόνα της ασθενούς αποφασίστηκε η προσπάθεια 
παροχέτευσής της μέσω EUS με την τοποθέτηση Axios stent 10x15 mm. Με την τοπο-
θέτηση του stent παρατηρήθηκε εκροή του υγρού από τον πυθμένα της ψευδοκύστης 
στο στομάχι, ενώ δεν παρατηρήθηκαν μείζονες επιπλοκές, από την παρέμβαση. Κατά 
τη διάρκεια της νοσηλεία της τέθηκε επίσης η διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρ-
κινώματος. Έπειτα από δέκα ημέρες επανεκτιμήθηκε σε τακτική βάση όπου ανάφερε 
ύφεση των συμπτωμάτων και ικανότητα επαρκούς σίτισης. Με τη βελτίωση της κλινι-
κής της εικόνας αποφασίστηκε η έναρξη χημειοθεραπείας προς αντιμετώπισης του 
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, ενώ οκτώ εβδομάδες αργότερα πραγματοποιήθηκε 
εκ νέου γαστροσκόπηση όπου αφαιρέθηκε το Axios stent. 
Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση Axios stent μέσω EUS αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
στην παροχέτευση ψευδοκύστεων σε επιπλεγμένους ασθενείς.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙ-IΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ
Ζαχαροπούλου Ε, Μπέλλου Γ, Παλατιανού Μ, Τριμπόνιας Γ, Ιντέρνος Ι, Πενέσης Γ, Λεο-
ντίδης Ν, Χριστουλάκης Μ, Βαμβακούσης Β, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΝΠ "Άγ. Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Η Αγ. Βαρβάρα"

Σκοπός: Οι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκαταστολή και έχουν εμβολιαστεί πλήρως 
έναντι του SARS-CoV-2, έχουν παρόμοια πιθανότητα να νοσήσουν από COVID-19 σε 
σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, καθώς και παρόμοια βαρύτητα νόσου. Παρόλ’ αυτά 
τα υπάρχοντα εμβόλια δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά έναντι των νέων ιικών στε-
λεχών σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Το αντι-ιικό PF-07321332 με ριτοναβίρη 
έχει ένδειξη για τη θεραπεία της COVID-19 σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή 
νόσηση που δεν χρειάζονται θεραπεία με οξυγόνο και μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας 
κατά 89%. Τα δεδομένα από τη χρήση του σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς είναι 
ακόμα περιορισμένα.
Υλικό-Μέθοδος: Καταγράψαμε προοπτικά όλους τους ανοσοκατεσταλμένους ασθε-
νείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ) που νόσησαν από COVID-19 
το χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο (25/3/2022 έως και 
31/8/2022). 
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 35 ασθενείς με ΙΦΝΕ (54% άνδρες, 69% με νόσο Crohn) 
με διάμεση ηλικία 40 ετών (18-78) που νόσησαν με COVID-19 ενώ λάμβαναν ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία. Συγκεκριμένα, 14 ασθενείς βρίσκονταν σε μονοθεραπεία με 
αντι-TNFα, 4 σε μονοθεραπεία με ανοσοτροποιητικά (αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη), 8 
σε συνδυαστική θεραπεία με αντι-TNFα και ανοσοτροποποιητικά, 5 σε αντι-IL12,23/
αντι-IL23 και 4 σε αντι-ιντεγκρίνη. Από αυτούς, 26 ασθενείς (74%) έλαβαν αντι-ιική θε-
ραπεία με αντι-ιικό εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων COVID-19. Οι 
υπόλοιποι ασθενείς δεν έλαβαν αντι-ιική θεραπεία γιατί δε μας ενημέρωσαν εγκαίρως 
ώστε να γίνει η αίτηση, δεν έλαβαν εγκαίρως το φάρμακο κατ’ οίκον ή δεν εγκρίθηκε 
η αίτηση (4, 3 και 2 ασθενείς αντίστοιχα). Μόνο ένας ασθενής διέκοψε τη λήψη του 
αντι-ιικού λόγω ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (μεταλλική γεύση και τάση προς έμε-
το) ενώ παρόμοια συμπτώματα δήλωσαν δύο ακόμα ασθενείς χωρίς να διακόψουν 
την αγωγή. Συνολικά, κανένας ασθενής δεν εκδήλωσε σοβαρή COVID-19 (ανάγκη 
οξυγόνου, ΜΕΘ, θάνατος). Το 11.4% των ασθενών που νόσησαν δήλωσε ότι δεν είχε 
εμβολιαστεί έναντι του SARS-CoV-2.
Συμπεράσματα: Παρά τον πλήρη εμβολιασμό έναντι της COVID-19, οι ανοσοκατε-
σταλμένοι ασθενείς με ΙΦΝΕ, και ιδίως όσοι λαμβάνουν αντι-TNFa, είναι πιθανό να νο-
σήσουν από SARS-CoV-2, πιθανώς λόγω των νέων παραλλαγών, όπως η Omicron. Το 
χορηγούμενο στην Ελλάδα αντι-ιικό φάρμακο χορηγήθηκε με ασφάλεια άμεσα στους 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με ΙΦΝΕ κατ’οίκον. 

Η ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ COVID-19 ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
CROHN
Χατζηκαλήλ Έ,1  Μαστρογεωργίου Μ,2  Αλτάνη Χ,3 Χατζηκαλήλ Σ4

1Τμήμα Ογκολογίας & Αιματολογίας, Παιδιατρική Κλινική «Η Αγία Σοφία» ΕΛΠΙΣ, ΕΚΠΑ, Α' Παιδια-
τρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
2Στοματική και Γναθοπροσωπικη Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 3Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο 
«Οι Άγιοι Ανάργυροι» Κηφισιά, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Κηφισιά, Αθήνα, 
4 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επιδείξει αντίκτυπο σε μια πληθώρα νοση-
μάτων και η νόσος του Crohn δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπάρχουν αναφορές νεοδιαγνωσθείσας 
νόσου του Crohn κατόπιν COVID-19 λοίμωξης. Οι αναφορές είναι ελάχιστες, αλλά η καταγρα-
φή και μελέτη τους αποτελεί έναυσμα περαιτέρω έρευνας. 
Σκοπός: Η αναφορά των de novo διαγνωσθέντων περιστατικών της νόσου Crohn κατόπιν 
νόσησης από COVID-19 και η ανάδειξη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της νόσου COVID-19 
και των αυτοάνοσων παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος, με απαρίθμηση των ανα-
φερόμενων περιπτώσεων στη βιβλιογραφία και με ανάλυση των πιθανών μηχανισμών ενερ-
γοποίησης αυτών. 
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων του PUBMED (MEDLINE), 
Scopus, Web of Science και Google Scholar που συμπληρώθηκε από μία διά χειρός διερεύνηση 
της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Οι αναφορές περιστατικών αξιολογήθηκαν βάσει της κλίμακας 
αξιολόγησης JBI (Joanna Briggs Institute) for case reports και JBI for case series. Αποκλείστηκαν 
όσα άρθρα δεν ήταν στην αγγλική γλώσσα και όσα αφορούσαν σε επιδείνωση ή επανεμφάνιση 
ήδη διαγνωσμένης νόσου Crohn.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε καταγραφή τεσσάρων (4) περιπτώσεων εμφάνισης της 
νόσου Crohn κατόπιν διάγνωσης COVID-19 νόσου. Παρατηρήθηκε υπεροχή του θήλεος φύ-
λου (3:1), αναφορά οικογενειακού ιστορικού νόσου Crohn ή ελκώδους κολίτιδας στους μισούς 
ασθενείς και πλήρης ανταπόκριση όλων σε θεραπεία με στεροειδή, μονοκλωνικά αντισώματα 
και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Οι ευρέως μελετημένοι μηχανισμοί πρόκλησης αυτοανοσίας 
(ο μοριακός μιμητισμός, η ανάπτυξη αντιπυρηνικών και anti-DNA αντισωμάτων, η καταστολή 
του μυελού των οστών με τη μεσολάβηση της κυτοκίνης και η συσσώρευση των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού στα σημεία της φλεγμονής με συνέπεια την αυξημένη απόπτωση των λεμφο-
κυττάρων) φαίνεται να αποτελούν ενεργοποιητικούς μηχανισμούς αυτοανοσίας και στην πε-
ρίπτωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Παράλληλα, η αύξηση της συγκέντρωσης του 
υποδοχέα ACE-2 και της πρωτεάσης της σερίνης στους ιστούς του Γαστρεντερικού Συστήματος 
των νοσούντων, δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης φλεγμονώδους εντερικής δραστηριότη-
τας και ευνοεί την ανάπτυξη αυτοάνοσης νόσου σε άτομα με γενετική προδιάθεση.
Συζήτηση και Συμπεράσματα: Λόγω των επιδράσεών του στο ανοσοποιητικό σύστημα, 
ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να ενοχοποιηθεί ως παράγοντας ενεργοποίησης αυτοάνοσων πα-
θήσεων του Γαστρεντερικού Συστήματος. Ως εκ τούτου, συστήνεται η παρακολούθηση των 
ασθενών με αυτές τις προδιαγραφές τους επόμενους μήνες κατόπιν της COVID-19 νόσησης. 
Παρά την ασάφεια για το αν οι καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία περιπτώσεις de novo 
δια γνωσμένης νόσου Crohn κατόπιν νόσησης από COVID-19 σχετίζονται άμεσα με τον ιό 
SARS-CoV-2, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να διεξαγάγει επιδημιολογικές μελέτες στους 
πρόσφατα νοσήσαντες πληθυσμούς για την ανάδειξη ή αποκλεισμό τής εν λόγω συσχέτισης.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
Τσανκώφ Α,1  ,2  Πρωτοπαπάς Αδ,2  Πρωτοπαπάς Ανδ,2  Μαντζάνα Β,3 Μιμίδης Κ,4 Σαβ-
βόπουλος Χ2 

1Φοιτήτρια ΔΜΠΣ «Λοιμώδη Νοσήματα & Διεθνής Ιατρική», 2Α΄ Προπαιδευτική Παθολο-
γική Κλινική, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», 4Εργαστήριο 
Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος και Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλι-
νική, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη επιπολασμού, θνητότητας, επιδημιολογι-
κών χαρακτηριστικών αλλά και χαρακτηριστικών λοίμωξης ασθενών με COVID-19 και 
CDI, συγκριτικά με ασθενείς με CDI χωρίς COVID-19.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, που διεξήχθη στην Προπαιδευτι-
κή Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ το διάστημα Μάιος 2021 έως Μάιος 2022. 
Εντάχθηκαν ασθενείς άνω των 18 ετών, άνδρες και γυναίκες, με CDI, σε σύγκριση με 
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν όντας αρνητικοί σε SARS CoV 2 και εμφάνισαν CDI κατά 
την εισαγωγή ή τη διάρκεια νοσηλείας τους.
Αποτελέσματα: Από τους 3.313 νοσηλευόμενους του διαστήματος μελέτης, ερευνή-
θηκαν 94 θετικά δείγματα για CDI, με 21.6% θετικότητα δειγμάτων και 2.8% επιπολα-
σμό νόσου (αύξηση συγκριτικά με το διάστημα 2020-2021, όπου ήταν 1.7%, p<0.05). 
Εξ  αυτών, 29.8% νοσηλεύτηκαν σε COVID-19 κλινική και 70.2% στην Παθολογική Κλι-
νική, με CFR (Case Fatality Ratio) 4.1% και 25.7% αντίστοιχα (p=<0.02). Μέση ηλικία 
συνολικά των ασθενών ήταν 74.9 έτη, ενώ παρουσιάστηκε χαμηλότερος μέσος όρος 
ηλικίας στην COVID κλινική κατά 8.3 έτη. Όσον αφορά την προέλευση CDI, σε Παθο-
λογική Κλινική 68.1% παρουσίασαν HO-CDI (Hospital Onset CDI) με p=0.036,18.1% 
CO-HA-CDI (Community Onset-Healthcare Associated CDI) με p>0.05, 13.8% CA-CDI 
(Community Associated CDI) με p>0.05 ενώ τα ποσοστά σε COVID κλινική ήταν 93%, 
3.5% και 3.5% αντίστοιχα. Η χρήση ανοσοκατασταλτικών ή ανοσοτροποιητικών φαρ-
μάκων παρατηρήθηκε 13.6% στην Παθολογική και 93% σε COVID-19 Κλινική. Παρα-
τηρήθηκε υπεροχή χρήσης κεφαλοσπορινών (39.3%, p=0.042) στην COVID κλινική 
και πενικιλινούχων και καρβαπενεμών (37.8% και 12.1%, p=0.33) στην Παθολογική 
Κλινική.
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας λοίμωξης από CDI σε σχέση 
με τις αρχές της πανδημίας, καθώς επίσης και αύξηση των απεσταλμένων δειγμάτων. 
Αναφέρεται χαμηλότερος μέσος όρος ηλικίας ασθενών σε COVID κλινική, γεγονός που 
πιθανώς να εξηγεί τη διαφορά στο CFR. Η υπεροχή των HO-CDI ιδίως στην COVID-19 
κλινική αποδίδεται πιθανά στις ιδιαίτερες συνθήκες νοσηλείας της περιόδου. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
COVID-19 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Παπαστεργίου Β, Μουντάκη Α, Μπέκα Ε, Αλμπάνη Φ, Βερετάνος Χ, Γεωργιάδη Τ, Αρβα-
νίτης Κ, Τρίκολα Ά, Μυλωνάς Ι, Κοζομπόλη Δ, Καραούζας Λ, Παπαρίζου Α, Κουστένης 
Κ, Τσατσά Α, Νούσιας Γ, Παγανού Κ, Κόντη Α, Τσουρμπάρκα Φ, Ζαχαριάδη Μ, Βιέννα Ε, 
Κατωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Χρηστίδου Α, Μελά Μ, Βαρυτιμιάδης Κ, Αρχαύλης 
Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών»

Σκοπός: Η διενέργεια ενδοσκοπικής αιμόστασης σε ασθενείς με COVID-19 πνευμονία 
και αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΑΑΠ) είναι ιδιαίτερα επισφαλής, λόγω της επιβα-
ρυμένης αναπνευστικής λειτουργίας αλλά και της πιθανότητας διασποράς του ιού. 
Αξιολογήσαμε 3 προγνωστικά μοντέλα στην πρόβλεψη της ανάγκης για ενδοσκοπική 
αιμόσταση σε νοσηλευόμενους με COVID-19 και ΑΑΠ.
Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα ασθενών με COVID-19 πνευμονία που υπεβλήθησαν 
σε επείγουσα γαστροσκόπηση (3/2020-12/2021) λόγω ΑΑΠ μελετήθηκαν αναδρομι-
κά. Η προβλεπτική ικανότητα 3 γνωστών μοντέλων [Glascow-Blatchford Score (GBS), 
Pre-endoscopic Rockall και AIMS65] μελετήθηκε ως προς την ανάγκη ενδοσκοπικής 
αιμόστασης με χρήση καμπυλών ROC.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 28 ασθενείς (17 άνδρες, μέση ηλικία 71.4 έτη), εκ 
των οποίων 6 σε μηχανικό αερισμό, 24 λάμβαναν ενοξαπαρίνη, 10 αντιαιμοπεταλιακά 
και 4 από-του-στόματος αντιπηκτικά. Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν αναστολείς αντλίας 
πρωτονίων, ενώ οι 6 διασωληνωμένοι λάμβαναν αγγειοσυσπαστικά. Η γαστροσκόπη-
ση διενεργήθηκε έπειτα από ενδιάμεσο διάστημα 1 ημέρας (εύρος 0-3) από την εκδή-
λωση της ΑΑΠ. Τα πεπτικά έλκη ήταν η πιο συχνή αιτία ΑΑΠ (12/28), ακολουθούμενα 
από διαβρωτική γαστρίτιδα (6/24) και οισοφαγίτιδα (5/24). Ενδοσκοπική αιμόσταση 
(τοπόθετηση clip με ή χωρίς διήθηση αδρεναλίνης) διενεργήθηκε σε 10/28. Τα GBS 
(AUROC=0.84, 95%CI:0.69-0.99) και Rockall (AUROC=0.77, 95%CI:0.58-0.96) επέδειξαν 
αποδεκτή προγνωστική ακρίβεια, αλλά όχι το AIMS65 (AUROC=0.61, 95%CI:0.38-0.84). 
Κανένας από τους 10 ασθενείς με GBS<12 (ευαισθησία= 100%, ειδικότητα= 57.1%) και 
τους 5 ασθενείς με Rockall<1.5 (ευαισθησία= 100%, ειδικότητα= 28.6%) δεν χρειάστη-
κε ενδοσκοπική αιμόσταση.
Συμπεράσματα: Τα GBS και Rockall φαίνεται να αποτελούν χρήσιμα αντικειμενικά ερ-
γαλεία για τη λήψη κλινικών αποφάσεων σε ασθενείς με COVID-19 πνευμονία και ΑΑΠ. 
Σε ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα ανάγκης για ενδοσκοπική παρέμβαση (GBS<12) η 
διενέργεια επείγουσας γαστροσκόπησης θα μπορούσε να παραληφθεί. Τα δεδομένα 
μας χρήζουν επαλήθευσης σε μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΗΚΚ) ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COVID-19 ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Παπαστεργίου Β, Γεωργιάδη Τ, Αρβανίτης Κ, Αλμπάνη Φ, Μουντάκη Α, Τσατσά Α, Βερε-
τάνος Χ, Κοζομπόλη Δ, Παπαρίζου Α, Μυλωνάς Ι, Νούσιας Γ, Καραούζας Λ, Κουστένης 
Κ, Μπέκα Ε, Σίνου Μ, Παναγιωτοπούλου Σ, Μελά Μ, Χρηστίδου Α, Βαρυτιμιάδης Κ, Κα-
τωπόδη Κ, Χατζηευαγγελινού Χ, Αρχαύλης Ε, Βιάζης Ν, Μάντζαρης Γ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ "Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική Αθηνών"

Σκοπός: Να μελετηθούν τα προγνωστικά χαρακτηριστικά του ΗΚΚ σε νοσηλευόμε-
νους ασθενείς την εποχή της πανδημίας και να γίνει σύγκριση με την προ COVID-19 
περίοδο.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Τα κλινικά δεδομένα ασθενών με νέα διάγνωση ΗΚΚ κατά τη νο-
σηλεία τους στη Γαστρεντερολογική Κλινική, μεταξύ 1/2016 και 7/2022, μελετήθηκαν 
αναδρομικά. Με βάση την ημερομηνία εισαγωγής, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομά-
δες: πριν (Ομάδα-Α) και μετά (Ομάδα-Β) την έναρξη της COVID-19 πανδημίας, με χρο-
νικό ορόσημο την έναρξη του lockdown (3/2020). Έγινε σύγκριση διαφόρων προγνω-
στικών παραμέτρων μεταξύ των 2 ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου κατά 
Βαρκελώνη (BCLC), Child-Pugh (CP), MELD και των επιπέδων α-φετοπρωτεΐνης (AFP). 
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 52 ασθενείς (90.4% άνδρες, μέση ηλικία: 61±8.9 
έτη), εκ των οποίων 39 (75%) στην Ομάδα-Α και 13 (25%) στην Ομάδα-Β. Το αλκοόλ 
ήταν η συχνότερη αιτιολογία χρόνιας ηπατοπάθειας (38.5%), ακολουθούμενη από τις 
ιογενείς ηπατίτιδες (HBV: 19.2%, HCV: 17.3%). Οι ασθενείς των 2 ομάδων δεν διέφεραν 
σημαντικά σε σχέση με το φύλο (p=1.00), την ηλικία (p=0.99) και την αιτιολογία της 
χρόνιας ηπατοπάθειας (p=0.16). Στο 61.5% των ασθενών στην Ομάδα-Β το ΗΚΚ δια-
γνώστηκε σε στάδιο μη-αντιρροπούμενης (CP-C) ηπατικής νόσου, έναντι 46.2% στην 
Ομάδα-Α (p=0.52). Tο ποσοστό διαγνώσεων ΗΚΚ σε πρώιμο στάδιο (BCLC 0 ή Α) ήταν 
σημαντικά μειωμένο στην Ομάδα-Β έναντι της Ομάδας-Α (0% έναντι 28.2% αντίστοι-
χα, p=0.04), ενώ η μέση τιμή του MELD score ήταν σημαντικά υψηλότερη (20.2 έναντι 
14.9 αντίστοιχα, p=0.04). Η ενδιάμεση τιμή των επιπέδων AFP ήταν επίσης υψηλότερη 
στην Ομάδα-Β (1210 ng/ml) έναντι της Ομάδας-Α (595.5 ng/ml), χωρίς η διαφορά να 
είναι στατιστικά σημαντική (p=0.51).
Συμπεράσματα: Στην εποχή της COVID-19 πανδημίας το ΗΚΚ φαίνεται να διαγιγνώ-
σκεται σε πιο προχωρημένα στάδια και να συνοδεύεται από βαρύτερη υποκείμενη 
ηπατοπάθεια σε σύγκριση με την προ COVID εποχή. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Λόζγκας Δ,1  Κοτσιάρη Χ,2  Φωτιάδου Δ,3 Καρακάσης Γ,3 Πανοπούλου Μ,4 Μιμίδης Κ5

1Φοιτητής ΔΜΠΣ «Λοιμώδη Νοσήματα & Διεθνής Ιατρική», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη, 2Φοιτήτρια ΔΜΠΣ «Λοιμώδη Νοσήματα & Διεθνής Ιατρική», Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Ιατρείο καταστήματος κράτησης Κομοτηνής, 4Πανεπιστη-
μιακό Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, "Δημοκρίτειο" Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Η εφαρμογή προγραμμάτων μικροεκρίζωσης της νόσου στα καταστήματα κράτησης αποτε-
λεί ένα σημαντικό εγχείρημα για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας C, η οποία συμβάλλει και 
στην εξάλειψη της νόσου στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο τα προγράμματα μικροεξάλειψης 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω της συνεχούς κινητικότητας των κρατουμένων 
(μεταγωγές ή αποφυλακίσεις) αλλά και λόγω της ανεπαρκούς πρόσβασης των κρατουμένων 
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (έλλειψη ΑΜΚΑ).
Σκοπός: Η συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών προσπαθειών θεραπευτικής παρέμβασης 
στο κατάστημα κράτησης Κομοτηνής.
Υλικό-Μέθοδος: Η πρώτη μελέτη αφορά στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2019, σε 
2 επισκέψεις, με τη διενέργεια αιμοληψιών για τον ορολογικό και μοριακό έλεγχο συνολικά 
330 κρατουμένων, εκ των οποίων οι 54 διέθεταν ΑΜΚΑ. Η δεύτερη μελέτη αφορά στον ορο-
λογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2021-2022, με τη χρήση των Rapid Test και τη διε-
νέργεια επιβεβαιωτικών δοκιμασιών επί θετικού αποτελέσματος, έπειτα από φλεβοκέντηση, 
σε 147 κρατούμενους του ίδιου καταστήματος, που διέθεταν ΑΜΚΑ. Επίσης, στη 2η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη για τον έλεγχο 60 κρατουμένων και εν συνεχεία έλεγχος στους 
νεοεισερχόμενους κρατούμενους, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2022. Και στις δύο περι-
πτώσεις πραγματοποιήθηκε θεραπευτική παρέμβαση.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός των anti-HCV αντισωμάτων στην 1η μελέτη ήταν 16% 
(55/330) και στη 2η 19% (28/147), ενώ το ποσοστό ιαιμίας ανέρχεται σε 45% (25/45) και 62% 
(15/24) στην 1η και 2η μελέτη αντίστοιχα. Στο γενικό σύνολο των εξεταζόμενων, η ιαιμία στην 
1η περίπτωση ανέρχεται σε 7% (25/330), ενώ στην 2η στο 10% (15/147). Στην 1η περίπτωση 
έγκριση για θεραπεία έλαβαν 6 κρατούμενοι, ενώ 1 στους 6(16%) ξεκίνησε θεραπεία λόγω με-
ταγωγών και αποφυλακίσεων των υπολοίπων. Στη 2η περίπτωση, έως τώρα, έλαβαν έγκριση 
και ξεκίνησαν 9 κρατούμενοι στους 15 (60%). Από τους 9, ο ένας μετήχθει στο κατάστημα Δια-
βατών και ένας αποφυλακίστηκε. Ο μεταγόμενος κρατούμενος ξεκίνησε θεραπεία με τη συμ-
βολή της υπηρεσίας των καταστημάτων κράτησης, ενώ ο αποφυλακισθείς ξεκίνησε θεραπεία 
με τη συμβολή εξωτερικής δομής (ΟΚΑΝΑ), καθώς παρακολουθούσε αντίστοιχο πρόγραμμα.
Συμπέρασμα: Η θεραπευτική κάλυψη των κρατουμένων μπορεί να επιτευχθεί με τη συνερ-
γασία των σωφρονιστικών καταστημάτων και εξωτερικών δομών, μετά την αποφυλάκισή 
τους. Τα Rapid Test κατά την είσοδο στο κατάστημα κράτησης παρέχουν ταχύτερο και ευ-
κολότερο screening στους κρατούμενους καθώς απλοποιείται ο διαγνωστικός αλγόριθμος.
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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Βαδαρλής Α, Ευταξίας Χ, Γιοβάνης Ε, Τόλης Χ, Τσαρούχης Κ, Μουαλλήμογλου Φ, Τίκος Γ, 
Παυλής Α, Βασιλείου Κ, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Μάρης Θ, Κοτανιδης 
Ν, Ηλίας Α
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΘ Γ Παπανικολάου

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του COVID-19 στις θεραπευτικές αποφάσεις και 
τη διαχείριση ασθενών με ΙΦΝΕ.
Μέθοδος: Εξετάστηκαν αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάιο του 2022 
οι φάκελοι ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (UC), νόσο Crohn (CD) και μη ταξινομημέ-
νη-IBD (IBD-U), που παρακολουθούνται από το ιατρείο ΙΦΝΕ. Μελετήθηκαν τυχόν αλ-
λαγές στις θεραπευτικές αποφάσεις και στην παρακολούθηση των ασθενών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας.
Αποτελέσματα: Συνολικά 201 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη [125 (62%) UC, 
69 (34%) CD και 7 (3%) IBD-U]. Οι ασθενείς με UC υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 5-αμι-
νοσαλικυλικό οξύ [(5-ASA) 89, infliximab (IFX), 21, συνδυαστική θεραπεία με 5-ASA και 
αζαθειοπρίνη (AZA), 11 και adalimumab (ADA) 4. Για να αποφευχθεί το νοσοκομειακό 
περιβάλλον, δύο ασθενείς με IFX (10%) άλλαξαν σε υποδόριες εγχύσεις στο σπίτι με 
ADA και σε οκτώ ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IFX (38%), τα μεσοδιαστήματα 
έγχυσης αυξήθηκαν σε δέκα εβδομάδες (drug holiday). Δεν παρατηρήθηκαν επιπλο-
κές. Οι ασθενείς με CD υποβλήθηκαν σε θεραπεία με IFX (39), ADA (12), vedolizumab 
8, AZA 4, συνδυαστική θεραπεία με AZA ή μεθοτρεξάτη (4) και ustekinumab (2). Για 
να αποφύγουν το νοσοκομειακό περιβάλλον, δύο ασθενείς με IFX (5%) άλλαξαν σε 
υποδόριες εγχύσεις στο σπίτι με ADA και σε 12 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IFX 
(30%), τα μεσοδιαστήματα έγχυσης αυξήθηκαν σε δέκα εβδομάδες (διακοπή φαρμά-
κων). Ένας ασθενής σε κλινική ύφεση διέκοψε την IFX και έλαβε AZA. Η παρακολούθη-
ση των ασθενών διενεργήθηκε μέσω τηλεϊατρικής (απομακρυσμένη παρακολούθηση, 
άυλη συνταγογράφηση).
Συμπεράσματα: Η κρίσιμη και άνευ προηγουμένου κατάσταση με την COVID-19 οδή-
γησε σε αλλαγές στη θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών με ΙΦΝΕ με στόχο 
μια αποτελεσματική και ασφαλέστερη φροντίδα.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  
ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟ-ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ WHIPPLE
Μανωλάκης Α,1,2 Φυτσιλής Φ,1 Χούγιας Δ,1 Αργυρίου Κ,1 Μπέκτσης Τ,1 Παρασκευά Ι,3 Κίσσα Λ,3 
Τεπετές Κ,2,3 Καψωριτάκης Α1,2

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 2Τμήμα Ιατρικής, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισα, Λάρισα

Σκοπός: Οι διαφυγές από χειρουργικές αναστομώσεις με επακόλουθο σχηματισμό συριγγίων 
αποτελούν σπάνιες επιπλοκές της επέμβασης Whipple (Wp). Όταν ωστόσο ενσκήπτουν, αυ-
ξάνουν τον χρόνο νοσηλείας, τη θνητότητα και την ανάγκη για νέα χειρουργική παρέμβαση. 
Αν και η ενδοσκοπική σύγκλειση αναστομωτικών διαφυγών αποτελεί πρακτική με αυξανόμε-
νη αποδοχή και δημοφιλία, ελάχιστα είναι γνωστά για την αξία της σε περιπτώσεις μειζόνων 
διαφυγών μετά από Wp. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 67 ετών που υπεβλήθη σε Wp με παγκρεατο-γαστρική 
αναστόμωση εμφάνισε σημαντική αύξηση όγκου υγρών παροχέτευσης με τροφώδη πρόσμι-
ξη την 9η  μετεγχειρητική ημέρα. Παρά την απουσία πυρετού και πόνου σημαντική διαφυγή 
από την αναστόμωση απεικονίστηκε σε αξονική τομογραφία. Την 11η μετεγχειρητική ημέρα 
υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση η οποία ανέδειξε αποκόλληση και χάσμα που αφορούσε στο 
40-50% της αναστόμωσης καθώς και φλεγμονή-νέκρωση γειτονικών γαστρικών και παγκρε-
ατικών τμημάτων. Ο παροχετευτικός καθετήρας ήταν ορατός διά του χάσματος ενώ το CO2 
διέφευγε μέσω του χάσματος και της παροχέτευσης στον εξωσωματικό ασκό συλλογής.
Με τη χρήση επεμβατικού γαστροσκοπίου έλαβε χώρα έκπλυση και απομάκρυνση τροφών, 
υγρών και νεκροβιωτικού υλικού. Ακολούθησε προσαρμογή στο άκρο του ενδοσκοπίου συ-
στήματος over-the-scope-clip (OTSC) τύπου Padlock (Steris Medical). Με τη βοήθεια λαβίδας 
twin grasper (Ovesco) πραγματοποιήθηκε σύλληψη του άπω άκρου του χάσματος, έλξη του 
προς το εγγύς άκρο και εν συνεχεία σύλληψη του τελευταίου με τον έτερο βραχίονα της twin 
grasper. Mε την έλξη των δύο άκρων εντός του OTSC και την απελευθέρωση του το μεγαλύ-
τερο τμήμα του χάσματος καλύφτηκε από το ελκώμενο γαστρικό τοίχωμα. Η τοποθέτηση 
δεύτερου OTSC (Ovesco) διασφάλισε την περαιτέρω σύγκλειση του χάσματος καθώς και 
τον διαμοιρασμό “δυνάμεων τάσης” μεταξύ των δύο OTSC. H ασθενής παρέμεινε νήστις υπό 
Πιπερακιλίνη-Ταζοβακτάμη, Οκτρεοτίδη και αναστολείς αντλίας πρωτονίων έως ότου πέντε 
ημέρες αργότερα (16η μετεγχειρητική ημέρα) σχεδόν μηδενίστηκε ο όγκος των υγρών της 
παροχέτευσης. Διάβαση ανώτερου πεπτικού την επόμενη ημέρα δεν ανέδειξε διαφυγή. Οι 
παροχετευτικοί καθετήρες αφαιρέθηκαν, η ασθενής επανασιτίστηκε και τελικά εξήλθε τρεις 
ημέρες αργότερα, τη 19η μετεγχειρητική ημέρα.
Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τον ρόλο της ενδοσκοπικής 
παρέμβασης ως εναλλακτική της χειρουργικής στην αντιμετώπιση των πλέον «δύσκολων» 
αναστομωτικών διαφυγών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ευμέγεθες παγκρεατο-γαστρικό 
αναστομωτικό χάσμα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με την εφαρμογή OTSCs.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΟΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΑΝΙΟΝΤΟΣ ΜΕ 
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ESD/FTRD (ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION/FULL 
THICKNESS RESECTION DEVICE)
Μπέλλου Γ, Τριμπόνιας Γ, Παλατιανού Μ, Λεοντίδης Ν, Ζαχαροπούλου Ε, Ιντέρνος Ι, Πε-
νέσης Γ, Βαμβακούσης Β, Βενετσάνου Α, Μάρτη Α, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων"- Δυτικής Αττικής 
" Αγία Βαρβάρα"

Σκοπός: Η υβριδική τεχνική ESD/FTRD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση 
επίπεδων βλαβών παχέος εντέρου με σημαντική ίνωση, όπου δεν επιτυγχάνεται υπέ-
γερση της βλάβης έπειτα από υποβλεννογόνια έγχυση ή για υποτροπιάζουσες βλάβες 
που βρίσκονται πάνω σε ή κοντά σε χειρουργικές αναστομώσεις. Εώς τώρα έχουν 
δημοσιευθεί δύο κλινικές περιπτώσεις στο παχύ έντερο, όπου χρησιμοποιήθηκε η εν 
λόγω τεχνική επιτυχώς. Το περιστατικό μας αποτελεί πρώτο περιστατικό υβριδικής τε-
χνικής (ESD/FTRD) ως θεραπεία διάσωσης σε υποτροπιάζον αδένωμα ανιόντος. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 73 ετών προσήλθε λόγω ανεύρεσης υποτροπι-
άζοντος αδενώματος στο ανιόν. Ο εν λόγω ασθενής είχε υποβληθεί προ εξαμήνου σε 
κολονοσκόπηση αλλαχού, όπου έγινε προσπάθεια αφαίρεσης του γνωστού αδενώμα-
τος ανεπιτυχώς με τεχνική EMR. Κατά την επανενδοσκόπηση ανευρέθηκε στο ανιόν 
έναντι της ειλεοτυφλικής βαλβίδας υποτροπιάζον αδένωμα μεγέθους 20 χιλιοστών και 
μορφολογίας 0-ΙΙa (ταξινόμηση κατά Paris) και τύπου 2 (ταξινόμηση κατά NICE). Λόγω 
παρουσίας βαριάς ίνωσης στο κέντρο της βλάβης και δύσκολης θέσης με αδυναμία 
ικανοποιητικής προσέγγισης με το ενδοσκόπιο, αποφασίστηκε κατά την εκτομή να 
γίνει συνδυαστική ενδοσκοπική αφαίρεση αυτού με υβριδική τεχνική ESD/FTRD. Ο 
ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή, παρεντερική ενυδάτωση και σιτί-
στηκε με υδρική δίαιτα το ίδιο απόγευμα καλώς. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στην κλινική 
μας για παρακολούθηση και εξήλθε. Στον ενδοσκοπικό επανέλεγχο που πραγματο-
ποιήθηκε έξι μήνες μετά την υβριδική αφαίρεση του αδενώματος δεν παρατηρήθηκε 
εικόνα υποτροπής στο σημείο εκτομής, η οποία επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά.
Συμπεράσματα: Η υβριδική τεχνική ESD/FTRD είναι η τεχνική επιλογής σε βλάβες με 
σημαντική ίνωση και δύσκολη θέση. Στην περίπτωση του ασθενούς μας επιτεύχθηκε 
πλήρης εκτομή της υποτροπιάζουσας βλάβης χωρίς επιπλοκές και δεν παρουσιάστη-
κε υποτροπή στο σημείο της εκτομής κατά τον επανέλεγχο.

ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ARGON PLASMA COAGULATION ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΔΙΑΣΩΣΗΣ» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
Κυπραίος Δ, Τσαμακίδης Ξ, Κοντός Α, Πατάκος Ι, Σαχτούρης Γ, Μαράκης Ι, Μιχαλοπού-
λου Ε, Μανθοπούλου Ε, Σταυρινίδης Σ, Σαριμπεγιόγλου Ν, Τζιωρτζιώτης Ι, Αλ-Ουντάτ 
Μ, Δημητρουλόπουλος Δ
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας 88 ετών με ανεγχείρητο αδενοκαρκίνωμα φύμα-
τος Vater και αποφρακτικό ίκτερο είχε υποβληθεί προ έτους σε ERCP και τοποθέτηση 
μη επικαλυμμένης μεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent) στον χοληδόχο πόρο. Μετά από 
1 έτος, ο ασθενής προσέρχεται λόγω εμέτων. Η δωδεκαδακτυλοσκόπηση ανέδειξε 
περιφερική μετανάστευση της ενδοπρόθεσης με αποτέλεσμα την άσκηση πίεσης επί 
του τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου, ανάπτυξη αντιδραστικού ιστού αντιδιαμετρικά 
του φύματος και ενθυλάκωση του ιστού εντός του αυλού της ενδοπρόθεσης. Αρχικά, 
τοποθετήθηκε πλαστική ενδοπρόθεση τύπου διπλού “pig-tail” εντός της μεταλλικής με 
σκοπό την «αποκόλληση» του άκρου της δεύτερης από το τοίχωμα του δωδεκαδακτύ-
λου και ενδεχομένως την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, δεν υπήρξε κλινική 
βελτίωση. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η ανάγκη εναλλακτικής λύσης και αποφασί-
στηκε να γίνει διατομή του μεταλλικού stent με χρήση APC. Διενεργήθηκε εκτομή του 
περιφερικού τμήματος του stent μήκους 1εκ και συλλογή των θραυσμάτων του με λα-
βίδα βιοψίας.  Παρά την αρχική κλινική βελτίωση ο ασθενής εμφάνισε υποτροπή των 
εμέτων μετά από διάστημα ενός μήνα. Στον ενδοσκοπικό επανέλεγχο παρατηρήθηκε 
κακοήθης στένωση του δωδεκαδακτύλου περιφερικά του φύματος από επέκταση 
της υποκείμενης νόσου, οπότε και τοποθετήθηκε μεταλλική ενδοπρόθεση δωδεκα-
δακτύλου υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.  Ο ασθενής παρουσίασε ύφεση των εμέτων και 
βελτιώθηκε κλινικά.
Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια παρουσία μεταλλικών ενδοπροθέσεων χοληφόρων 
μπορεί να συνοδευτεί από επιπλοκές μεταξύ των οποίων η μετανάστευσή τους και 
η ενδοαυλική ανάπτυξη αντιδραστικού ιστού με συνέπεια την πιθανή απόφραξη του 
δωδεκαδακτύλου. Δεδομένης της εξαιρετικής δυσκολίας ενδοσκοπικής αφαίρεσης 
κυρίως των μη επικαλυμμένων μεταλλικών ενδοπροθέσεων έχει προταθεί η χρήση 
APC με σκοπό τη διατομή τους. Πρόκειται για φθηνή και γρήγορη μέθοδο που φαίνε-
ται να έχει χαμηλό κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Ωστόσο, τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
είναι περιορισμένα καθώς αφορούν σε μικρό αριθμό ασθενών. Συνεπώς, υπάρχει ανά-
γκη συγκέντρωσης περισσότερων δεδομένων από μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών 
ώστε να αξιολογηθεί επαρκώς η συγκεκριμένη τεχνική όσον αφορά στις επιπλοκές της 
αλλά και να καθοριστούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις APC.

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ENDOSPONGE
Ιντέρνος Ι,1 Τρογάδας Γ,2 Αραβαντινού-Κουτσουβή Α-Σ,3 Τριμπόνιας Γ,1 Παλατιανού Μ,1 
Ζαχαροπούλου Ε,1 Μπέλλου Γ,1 Χριστουλάκης Μ,1 Νικολάου Β ,1 Πενέσης Γ,1 Λεοντίδης 
Ν,1 Βαμβακούσης Β,1 Μεϊμάρης Γ,1 Τζουβαλά Μ1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Η Αγ. Βαρβάρα", 2Α' Χειρουρ-
γική Κλινική, ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Η Αγ. Βαρβάρα", 3Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι Weidenhagen et al περιέγραψαν το 2003 τη χρήση του endosponge 
για την αντιμετώπιση των αναστομωτικών διαφυγών μετά από χειρουργείο του ορθού 
και το 2006 το ιατροτεχνολογικό προϊόν ήταν διαθέσιμο στην αγορά. Οι ενδείξεις της 
μεθόδου δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε χειρουργι-
κές διαφυγές του ορθού και του οισοφάγου. Το 2022 δημοσιεύτηκε η τοποθέτησή του 
σε ασθενή με διάτρηση από κολοσκόπηση προσυμπτωματικού ελέγχου. Παρουσιά-
ζουμε την πρώτη περίπτωση αντιμετώπισης μη ιατρογενούς διάτρησης του ορθού με 
endosponge και θα σχολιαστούν οι ιδιαίτεροι χειρισμοί που απαιτήθηκαν.
Περιγραφή Περίπτωσης: Γυναίκα 88 ετών, εισήχθη στο χειρουργικό τμήμα λόγω 
απώλειας αίματος από το ορθό. Ανέφερε χειρισμούς για την αντιμετώπιση χρόνιας δυ-
σκοιλιότητας και διαπιστώθηκε τραυματική ρήξη του ορθού μέγιστης διαμέτρου 4,5 
cm, που εκτεινόταν έως τα 8 cm από τον δακτύλιο. Η ασθενής αρνήθηκε τη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση αλλά και, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, τη λήψη παραγόντων 
αίματος και παραπέμφθηκε για συντηρητική αντιμετώπιση. Εντός της τραυματικής 
κοιλότητας τοποθετήθηκε ενδοσκοπικά σπόγγος συνδεδεμένος με αναρρόφηση κε-
νού. Λόγω του ευρέος στομίου η τοποθέτηση του σπόγγου ήταν δυσχερής και πραγ-
ματοποιήθηκε με υποβοήθηση και χειρισμούς. Κατά την πρώτη αλλαγή, μετά από 72 
ώρες, επισκοπήθηκαν σφύζοντα αγγεία στο έδαφος της βλάβης που απολινώθηκαν 
με τη χρήση ενδοσκοπικών κλιπ και ο σπόγγος επανατοποθετήθηκε. Την 11η ημέρα η 
ασθενής έλαβε εξιτήριο μετά από ενδοσκοπικά ορατή βελτίωση της βλάβης.
Συμπεράσματα: Η χρήση συστήματος endo-sponge μπορεί να αποτελέσει μία απο-
δεκτή εναλλακτική λύση για τη συντηρητική αντιμετώπιση οξέων τραυματισμών 
του ορθού σε ασθενείς που είτε λόγω υψηλού επεμβατικού κινδύνου είτε λόγω μη 
συναίνεσης, δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση παράκαμψης του παχέος 
εντέρου.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΘΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΩΔΩΝ ΠΟΡΩΝ
Μανωλάκης Α,1,2 Παπαευθυμίου Α,1 Αργυρίου Κ,1 Καραμπέκος Γ,1 Παππά Α,1 Αϊδαρί-
νης Χ,3 Κωτσάκης Α,2,3 Καψωριτάκης Α1,2

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 2Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3 Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισα, 
Λάρισα

Σκοπός: Η ενδοσκοπική θεραπεία κενού (EVT) κερδίζει τα τελευταία χρόνια έδαφος 
στην αντιμετώπιση ιατρογενών (ή μη) χασμάτων, διαφυγών και συλλογών. Το σημα-
ντικό κόστος των συσκευών EVT αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση τους. 
Σχετικά πρόσφατα περιγράφηκε η κατασκευή και χρήση μιας «αυτοσχέδιας», τροπο-
ποιημένης συσκευής EVT μικρού κόστους. Η επιτυχία της έως τώρα προκύπτει από 
περιορισμένες μονοκεντρικές δημοσιεύσεις. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 74 ετών που υπεβλήθη προ 4 ετών σε ριζική 
προστατεκτομή, κυστεκτομή και ακτινοθεραπεία εμφάνισε προ 2μήνου παρατεινό-
μενο εμπύρετο, ειλεό και διάτρηση παχέος εντέρου. Ακολούθησε συρραφή ενώ έλα-
βε χώρα εκστόμωση παχέος και κατασκευή κολοστομίας. Παρά την αρχικά επιτυχή 
αντιμετώπιση εμφανίστηκε κυκλικό, υποτροπιάζον πρότυπο πυρετού με αυξομείωση 
συλλογών. Κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ίσχαιμο ορθό με έντονες με-
τακτινικές βλάβες, κατά τόπους νεκρώματα και πολλαπλά στόμια που επικοινωνούσαν 
και τροφοδοτούσαν τις συλλογές παρά την εκτροπή του ρεύματος των κοπράνων. Κα-
θότι η επιλογή νέας χειρουργικής παρέμβαση απορρίφθηκε αναζητήθηκαν εναλλα-
κτικές λύσεις.  Μετά μιας νέας μείωσης των συλλογών και έλεγχο του εμπυρέτου απο-
φασίστηκε η χρήση EVT ως θεραπείας διάσωσης για τη σύγκλειση των ενδοορθικών 
στομίων-πόρων. Για την κατασκευή του συστήματος EVT χρησιμοποιήθηκαν απλά 
υλικά: ρινογαστρικός καθετήρας 16Fr, γάζα, ιωδιούχο αποστειρωμένο αυτοκόλλητο 
χειρουργικό κάλυμμα, χειρουργικό ράμμα και επιτοίχια αναρρόφηση. Μετά τη συναρ-
μολόγηση των υλικών (βλέπε video) το άκρο της συσκευής τοποθετήθηκε εντός του 
ορθού και εφαρμόστηκε πίεση αναρρόφησης περί τα 200mmHg. Έξι ημέρες αργότε-
ρα ο ενδοορθικός σωλήνας του EVΤ αντικαταστάθηκε με νέο. Κατά την επανενδοσκό-
πηση δώδεκα ημέρες μετά την αρχική τοποθέτηση δεν ανευρέθηκαν στόμια/πόροι. 
O ασθενής εξήλθε με σύσταση για υποκλυσμούς σουκραλφάτης. Δύο μήνες μετά την 
εφαρμογή της ΕVT ο ασθενής παρέμενε απύρετος χωρίς νέες περιορθικές συλλογές. 
Συμπεράσματα: Παρά το χαμηλό της κόστος και την απλότητα των υλικών της η τρο-
ποποιημένη συσκευή EVT αποδεικνύεται λειτουργική και αποτελεσματική χρησιμεύο-
ντας και ως θεραπευτική λύση διάσωσης σε περίπλοκα, επιπλεγμένα και επιβαρυμένα 
περιστατικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΛΙΘΩΝ ΠΑΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
SINGLE-OPERATOR ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (SPYGLASS-DS) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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Σκοπός: Η παρουσία λίθων στον κύριο παγκρεατικό πόρο σε συνδυασμό με την παρου-
σία συμπτωμάτων σε ασθενή με υπόβαθρο χρόνιας παγκρεατίτιδας, καθιστά απαραί-
τητη την αντιμετώπισή τους. Η συντηρητική αντιμετώπιση, η εξωσωματική shockwave 
λιθοτριψία (ESWL) καθώς και η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν τις θεραπευτικές 
εναλλακτικές. Προσφάτως, έχει περιγραφεί η χρήση ηλεκτρο-υδραυλικής λιθοτριψίας 
(EHL) με παγκρεατοσκόπηση κατά την ERCP σε μικρές σειρές ασθενών. Σκοπός της βι-
ντεο-παρουσίασής μας είναι προβολή παρόμοιων περιστατικών στον ελλαδικό χώρο με 
λιθοτριψία στον κύριο παγκρεατικό πόρο διαμέσου παγκρεα τοσκόπησης και EHL.
Περιγραφή Περιστατικού: Σε σειρά ασθενών που έχουν αντιμετωπιστεί με τη συγκε-
κριμένη μέθοδο στην ενδοσκοπική μονάδα του Αρεταιείου Νοσοκομείου επιλέχθηκαν 
και παρουσιάζονται 2 περιπτώσεις ασθενών με χρόνιο άλγος στα πλαίσια χρόνιας 
παγκρεατίτιδας και λίθους >5 χιλ. στον κύριο παγκρεατικό πόρο. Η διάγνωση ετέθη 
με αξονική τομογραφία κοιλίας στο ένα περιστατικό και με MRCP στο έτερο περιστα-
τικό, όπου απεικονίστηκαν οι λίθοι 5 χιλ. και 10 χιλ. αντίστοιχα. Και στους 2 ασθενείς 
διενεργήθηκε πρώτα ERCP με καθετηριασμό του Κ.Χ.Π. (κοινού χοληδόχου πόρου) και 
ενδοσκοπική εφιγκτηροτομή. Εν συνεχεία έγινε καθετηριασμός του Π.Π. (παγκρεατικού 
πόρου), σκιαγράφηση με απεικόνιση των λίθων και διάταση του περιφερικού τμήματος 
του παγκρεατικού πόρου απώτερα των λίθων, καθώς και παγκρεατική σφιγκτηροτο-
μή. Λόγω μικρής διαμέτρου και μη διάτασης του τελικού τμήματος του παγκρεατικού 
πόρου τοποθετήθηκαν 2 παγκρεατικές ενδοπροθέσεις στους ασθενείς για την επακό-
λουθη διάταση του τμήματος αυτού. Σε επόμενη ERCP με τη βοήθεια Single-Operaton 
Spyglass-DS διενεργήθηκε παγκρεατοσκόπηση με άμεση όραση των λίθων και κατα-
στροφή αυτών μέσω ηλεκτρο-υδραυλικής λιθοτριψίας. Τμήματα αυτών αφαιρέθηκαν 
στη συνέχεια με καθετήρες-μπαλόνι και καθετήρες-καλάθι μικρής διαμέτρου. Και οι 2 
ασθενείς νοσηλεύθηκαν για διάστημα 2 ημερών και εξήλθαν χωρίς έτερα συμβάματα. 
Ο ένας ασθενής υποβλήθηκε σε επαναληπτική ERCP λόγω υποτροπής του άλγους μετά 
από 4 μήνες, όπου έγινε τοποθέτηση παγκρεατικής ενδοπρόθεσης απώτερα των λιθι-
ασικών συγκριμάτων. Έτερη 2η ενδοπρόθεση τοποθετήθηκε κεντρικότερα του κωλύ-
ματος προς διατήρηση του εγγύς προς το φύμα τμήματος του Π.Π., ανοικτού και βατού. 
Συμπεράσματα: Η χρήση ηλεκτρο-υδραυλικής λιθοτριψίας (EHL) με παγκρεατοσκό-
πηση κατά την ERCP είναι εφικτή και αποτελεσματική ενδοσκοπική τεχνική αντιμετώ-
πισης των συμπτωματικών λίθων του κυρίου παγκρεατικού πόρου. Είναι δόκιμο, η τε-
χνική να εφαρμόζεται ελλείψει άλλων μη παρεμβατικών μεθόδων λιθοτριψίας (ESWL) 
και πριν από τη χειρουργική αντιμετώπιση των περιστατικών.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΠ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ ΜΕΤΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕ-
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Σκοπός: Η παρουσία ξένων σωμάτων εντός του χοληδόχου πόρου μπορεί να αποτε-
λέσει υπόστρωμα για την ανάπτυξη λίθων εντός αυτού και εμφανίζεται ως χοληδο-
χολιθίαση με ίκτερο ή χολαγγειίτιδα. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί 
σήμερα μια κοινή επέμβαση με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. Σπάνια περιγράφεται η 
μετανάστευση μεταλλικού κλιπ εντός του χοληφόρου συστήματος μετά από χολοκυ-
στεκτομή.
Υλικό-Μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας με ιστορικό παρελθούσας 
λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής που προσήλθε με εικόνα κωλικού ήπατος.
Αποτελέσματα: Υποβλήθηκε σε κλινικο-εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο με 
αξονική τομογραφία που ανέδειξε παρουσία ξένου σώματος εντός του κολοβώμα-
τος του κυστικού πόρου χωρίς διαταραχή ηπατικής βιοχημείας και χωρίς διατάσεις 
των ενδο-εξωηπατικών χοληφόρων. Εντός της νοσηλείας παρουσίασε επιδείνωση 
της κλινικής εικόνας με ανάπτυξη ικτέρου και νέα απεικόνιση με μαγνητική τομο-
γραφία διέγνωσε τη μετακίνηση του ξένου σώματος εντός του κοινού χοληδόχου 
πόρου. Αντιμετωπίστηκε με ERCP και καθαρισμό του χοληδόχου πόρου που ανέδει-
ξε την παρουσία μεταλλικού κλιπ, το οποίο αποτέλεσε το υπόστρωμα ανάπτυξης 
ευμεγέθους λίθου. Μετά την επέμβαση δεν παρουσίασε επιπλοκές και παραμένει 
σταθερή έξι μήνες μετά. 
Συμπεράσματα: Η κλινική εικόνα του ασθενούς μαζί με προσεκτική επιλογή των απει-
κονιστικών μεθόδων οδηγούν στη σωστή διάγνωση της μετακίνησης μεταλλικού κλιπ 
εντός του χοληφόρου συστήματος. Τις περισσότερες φορές η επεμβατική ενδοσκόπη-
ση οδηγεί στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και την οριστική θεραπεία. 
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ENDOSCOPY, DDW 2022)
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Ασθενής 83 ετών προσήλθε για ESD μεγάλου επίπεδου πολύποδα τυφλού με επέκτα-
ση στην ειλεοτυφλική βαλβίδα και στον τελικό ειλεό. Στο συνοδευτικό βίντεο παρου-
σιάζεται η στρατηγική που εφαρμόστηκε για την ασφαλή αφαίρεση της βλάβης με τη 
χρήση πολλαπλών τεχνικών: clip and band ESD, pocket creation method, undersaline 
ESD. Το περιστατικό παρουσιάστηκε στο Word Cup of Endoscopy, DDW 2022 όπου 
έλαβε την 7η θέση.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΜΥΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΡΙΑ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
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Ζαζαροπούλου Ε, Ιντέρνος Ι, Βαμβακούσης Β, Βενετσάνου Α, Μάρτη Α, Τζουβαλά Μ
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"Αγία Βαρβάρα"

Σκοπός: Με την αύξηση της screening κολονοσκόπησης και της επακόλουθης αυξημέ-
νης επίπτωσης του πρώιμου ορθικού καρκίνου, έχουν περιγραφεί εκτομές σε βαθύτερα 
πλάνα από αυτό του υποβλεννογόνιου χιτώνα (Endoscopic Submucosal Dissection/
ESD). H ενδοσκοπική διαμυϊκή εκτομή (Endoscopic Intermuscular Dissection/EID) με 
μερική μυεκτομή του μυϊκού χιτώνα του ορθού μπορεί να προσφέρει την αφαίρεση 
σε υγιή πλευρικά και κάθετα όρια, βαθιά διηθητικών υποβλεννογόνιων καρκινωμάτων 
στο ορθό. Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσμα-
τικότητα της διαμυϊκής εκτομής, τόσο σε καρκίνους ορθού όσο και σε καλοήθεις βαριά 
ινωτικές βλάβες με ανύπαρκτο τον υποβλεννογόνιο χώρο.
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζουμε σειρά 10 περιστατικών στα οποία εφαρ-
μόστηκε η εν λόγω τεχνική με τεχνική επιτυχία 100% στην ενδοσκοπική αφαίρεση των 
μορφωμάτων και ιστολογική R0 εκτομή στο 90% των περιστατικών. Η διατομή διε-
νεργήθηκε στον ενδομυϊκό χώρο του τοιχώματος του ορθού μεταξύ των έσω κυκλο-
τερών και των έξω επιμηκών μυϊκών ινών με αφαίρεση (μυεκτομή) των κυκλοτερών 
μυϊκών ινών μαζί με τον υποβλεννογόνιο χιτώνα ενιαία στο κάτω μέρος του παρα-
σκευάσματος. Μετά την εκτομή διενεργήθηκε καυτηριασμός μόνο ορατών αγγείων 
για την πρόληψη της καθυστερημένης αιμορραγίας, χωρίς σύγκλειση του ενδοσκοπι-
κού χάσματος. Επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν σε κανένα από τα περιστατικά. R1 εκτο-
μή (αδιευκρίνιστα ιστολογικώς κάθετα όρια) παρατηρήθηκε σε ένα βαθιά διηθητικό 
αδενοκαρκίνωμα στο επίπεδο του μυϊκού χιτώνα (pT2). Με τη συγκεκριμένη βιντεο-
παρουσίαση θα θέλαμε να προβάλλουμε τα βήματα, καθώς και χρήσιμα tips για την 
ολοκλήρωση της τεχνικής.
Συμπεράσματα: H ενδοσκοπική διαμυϊκή εκτομή (EID) είναι εφικτή και αποτελεσμα-
τική τόσο σε καρκινώματα, όσο και σε βαριά ινωτικές καλοήθεις πολυποειδείς βλάβες 
στο ορθό. Η συγκεκριμένη σειρά περιστατικών αποτελεί την πρώτη σειρά στη βιβλιο-
γραφία, τόσο με καλοήθεις όσο και με κακοήθεις ορθικούς πολύποδες στους οποίους 
εφαρμόστηκε με επιτυχία η τεχνική. 

ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PEMR
Βουδούκης Ε, Ζαμπέλης Κ, Αγγελόπουλος Θ, Βούλγαρη Ε, Μπαμπαλή Α, Αργυρόπου-
λος Θ, Πούλου Α, Γκούμας Κ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Αθήνα

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 82 ετών προσήλθε στο τμήμα μας για προ-
γραμματισμό ενδοσκόπησης λόγω απώλειας αίματος από το ορθό τις τελευταίες 
εβδομάδες. Κατά την ενδοσκόπηση ανευρέθη γιγαντιαίος πολύποδας ορθού, μήκους 
>16 εκ., που καταλάμβανε σχεδόν όλη την περιφέρεια του αυλού του ορθού (Lateral 
Spreading Tumor granular type/Paris classification IIa+Is). Η αρχική βιοψία ήταν αρ-
νητική για κακοήθεια και ακολούθησε σταδιοποίηση του νεοπλάσματος με αξονική 
άνω-κάτω κοιλίας και μαγνητική περινέου που δεν ανέδειξε περιοχικές-μακρινές εντο-
πίσεις ή βαθιά διήθηση του τοιχώματος του ορθού. Ο ασθενής ενημερώθηκε για τις 
επιλογές τής αντιμετώπισης του και επέλεξε τμηματική ενδοσκοπικής βλεννογονικής 
εκτομής (pEMR). Η pEMR διενεργήθη έπειτα από ανύψωση της βάσης του με διάλυμα 
Voluven και η εκτομή με βρόχους πολυκλωνικούς 10 και 30 χιλ. Μετά την εκτομή όλα 
τα ορατά αγγεία της βάσης καυτηριάστηκαν με λαβίδα Coagrasper (Soft Coag 80 Watt, 
effect 5). Ακολούθως τα χείλη της πολυπεκτομής καυτηριάστηκαν με Argon Plasma 
Coagulation (40 Watt, 2 Liters) για να μειώσουμε το ρίσκο υποτροπής.
Συμπεράσματα: Οι ευμεγέθεις πολύποδες του ορθού και ιδιαιτέρως αυτού του μεγέ-
θους όπως στον ασθενή μας αποτελούν τεχνικά δύσκολα αντιμετωπίσιμα ενδοσκοπι-
κά περιστατικά. Παρόλ' αυτά η pEMR αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για την εκτομή 
αυτού του μεγέθους των πολυπόδων σε ειδικά κέντρα.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ (STRICTUROTOMY) ΤΕΛΙΚΟ-ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μανωλάκης Α,1,2 Φυτσιλής Φ,1 Καραμπέκος Γ,1 Αργυρίου Κ,1 Χριστοδουλίδης Γ,3 Ζαχα-
ρούλης Δ,3 Καψωριτάκης Α1,2

1Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 2Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΠΓΝ Λάρισα, 
Λάρισα

Σκοπός: Η ενδοσκοπική θεραπεία στενώσεων του γαστρεντερικού σωλήνα αποτελεί 
μια επίπονη διαδικασία λόγω της ανθεκτικότητας και της συχνής υποτροπής αυτών. 
Πέραν των ενδοσκοπικών διαστολών και της χρήσης ενδοπροθέσεων νεότερες τεχνι-
κές όπως η ενδοσκοπική διατομή στενώσεων (endoscopic stricturotomy-ESt) κερδί-
ζουν σιγά σιγά έδαφος. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 67 ετών που υπεβλήθη σε χαμηλή πρόσθια εκτο-
μή λόγω καρκίνου του ορθού, τελικο-τελική αναστόμωση και προφυλακτική κολοστο-
μία αλλαχού, νοσηλεύτηκε λόγω διάτρησης-περιτονίτιδας μετά από τη σύγκλειση της 
κολοστομίας. Ακολούθησε νέα χειρουργική παρέμβαση και εκ νέου κατασκευή κολο-
στομίας. Κατά τον ενδοσκοπικό επανέλεγχο προ νέας σύγκλεισης κολοστομίας, δια-
πιστώθηκε σημαντικού βαθμού στένωση της αρχικής τελικο-τελικής αναστόμωσης 
που μετά βίας επέτρεπε τη διέλευση γαστροσκοπίου. Αν και ακολούθησαν συνεδρίες 
διαστολών με μπαλόνι παρατηρήθηκε ανάγκη συχνής επανάληψής τους για διατή-
ρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Για τους ανωτέρω λόγους αποφασίστηκε 
η διενέργεια ESt. Υπό μέτρια ροή CO2 με χρήση μαχαιριδίου IT nano με μονωμένο 
κεραμικό άκρο έλαβαν χώρα 3 κάθετες τομές επί της αναστόμωσης κατά την 3η, 6η 
και 9η ενδοσκοπική ώρα. Εν συνεχεία, τα μεταξύ των τομών τμήματα της αναστόμω-
σης αφαιρέθηκαν προσεκτικά με το μαχαιρίδιο έως τη θέση των χειρουργικών ραμ-
μάτων. Ακολούθησε τοποθέτηση αιμοστατικών clips σε επιλεγμένες θέσεις με στόχο 
την έλξη και «πλαστική» τμημάτων της αναστόμωσης. Η ESt επέτρεψε τη διάνοιξη της 
στένωσης έως 18 mm σε διάμετρο, αποτέλεσμα το οποίο και διατηρήθηκε κατά τον 
επανέλεγχο 1 μήνα αργότερα, επιτρέποντας την ασφαλή σύγκλειση της κολοστομίας. 
Συμπεράσματα: Η ESt επέτρεψε την αποτελεσματική διάνοιξη μιας ανθεκτικής-υπο-
τροπιάζουσας στένωσης σε διάμετρο διπλάσια της αρχικής, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις.

STER ΓΙΑ GIST ΟΡΘΟΥ
Μαυρογένης Γ, Μαράκης Ι, Κουμεντάκης Ν
Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Ασθενής 70 ετών προσήλθε για εκτομή υποβλεννογόνιου όγκου ορθού 3 εκ. Στο 
συνοδευτικό βίντεο παρουσιάζεται η τεχνική αφαίρεσης με την τεχνική Submucosal 
Tunneling Endoscopic Resection (STER).
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Η ΠΡΩΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΕΣΟΚΟΛΟΥ (CME) ΚΑΙ D3 ΛΕΜΦΑΔΕΝΙ-
ΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Πετροπούλου Θ,1 Μπάκας Α,1 Ταταρίδη Ο,1 Γιάλου Γ,1 Πολυδώρου Α,1 Amin S2

1Χειρουργική Κλινική, Ευρωκλινική Αθηνών, 2Department of Colorectal Surgery, Sheffield 
Teaching Hospitals, NHS Trust, UK

Υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις από τη βιβλιογραφία ότι η ολική εκτομή μεσοκόλου 
συνδυασμένη με D3 λεμφαδενικό καθαρισμό αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με 
καρκίνο του δεξιού τμήματος του παχέος εντέρου σε ποσοστό 10-17%, ανάλογα με το 
στάδιο της νόσου. Η επέμβαση αυτή είναι τεχνικά δύσκολη και απαιτεί μεγάλη εξει-
δίκευση και προεγχειρητική σκιαγράφηση της ανατομίας και της αγγείωσης του τμή-
ματος που πρόκειται να αφαιρεθεί. Λόγω των πολλών ανατομικών παραλλαγών στην 
ανατομία του δεξιού κόλου, η τρισδιάστατη ανασύσταση των αγγειακών δομών επι-
τρέπει να πραγματοποιούνται αυτές οι επεμβάσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια, ακρίβεια 
και αποτελεσματικότητα. Η ρομποτική πλατφόρμα με τα τεχνολογικά της πλεονεκτή-
ματα, όπως η τρισδιάστατη σταθερή εικόνα, τα αρθρωτά εργαλεία και η ακρίβεια των 
κινήσεων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα τεχνικά 
προβλήματα και να αυξηθεί η συχνότητα χρήσης και η αποτελεσματικότητα αυτής 
της τεχνικής. Επιπρόσθετα η τεχνητή νοημοσύνη και η επαυξημένη πραγματικότητα 
επιτρέπει την προβολή αυτών των μοντέλων στην οθόνη την ώρα της χειρουργικής 
επέμβασης, ώστε να λειτουργεί ως οδηγός και να γνωρίζει ο χειρουργός ανά πάσα 
στιγμή ακριβώς πού βρίσκεται. Στο βίντεο αυτό, παρουσιάζεται η πρώτη ρομποτική 
CME + D3 λεμφαδενεκτομή στην Ευρώπη, με χρήση πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύ-
νης και τρισδιάστατης ανασύστασης αγγειακών δομών, που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα με ταυτόχρονη σύνδεση και συνεργασία με το αντίστοιχο κέντρο του Αγγλίας 
στα πλαίσια πανευρωπαϊκού προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας των χειρουργών 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας.

ΑΣΥΝΗΘΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Αργυρόπουλος Θ, Βουδούκης Ε, Ζάμπελης Κ, Αγγελόπουλος Θ, Βούλγαρη Ε, Μπαμπα-
λή Α, Πούλου Α, Γκούμας Κ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ

Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 38 ετών παρεπέμφθη από ΓΝ Κέρκυρας λόγω 
αναφερόμενης ακούσιας κατάποσης και ενσφήνωσης ξένου σώματος (οδοντογλυφί-
δας) στον οισοφάγο ύστερα από γεύμα. Η ασθενής εμφάνιζε ήπια θωρακαλγία, δυσκο-
λία στην κατάποση και στην επείγουσα αξονική θώρακος δεν εμφάνιζε ελεύθερο αέρα 
ή υγρό στο μεσοθωράκιο. Η ασθενής υπεβλήθη σε οισοφαγοσκόπηση, όπου ανεγνω-
ρίσθη η παρουσία οδοντογλυφίδας στη μεσότητα του οισοφάγου που διαπερνούσε 
το τοίχωμα στη μία πλευρά και εξερχόταν στο μεσοθωράκιο. Έγινε σύλληψη και αφαί-
ρεση της οδοντογλυφίδας με λαβίδα rat-tooth και ακολούθως τοποθέτηση 2 endoclip 
για συρραφή της οπής. Στην ασθενή χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, σιτίστηκε το 2ο 24ωρο 
και εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση την 4η μετεπεμβατική ημέρα.
Συμπεράσματα: Περιστατικά κατάποσης οδοντογλυφίδας είναι σπάνια στη διεθνή βι-
βλιογραφία και συνήθως η κατάποση είναι ακούσια. Η πλειοψηφία των περιστατικών 
είτε διέρχονται ασυμπτωματικά, είτε εμφανίζουν οξεία συμπτωματολογία διάτρησης 
κοίλου σπλάγχνου. Συνήθως η οδοντογλυφίδα ανευρίσκεται στον στόμαχο, στο λεπτό 
ή στο παχύ έντερο και αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά ή χειρουργικά. Η ενσφήνωση της 
οδοντογλυφίδας στον οισοφάγο και η διάτρηση αυτού είναι σπάνια και αυτά τα πε-
ριστατικά, ιδίως όταν καθυστερούν να διαγνωστούν, μπορεί να έχουν θανατηφόρα 
κατάληξη.

Βιβλιογραφία
1.  Unusual case of a fatal upper esophageal trauma caused by a toothpick. César Lares Dos 

Santos et al. J Forensic Leg Med 2019, 62:82-86
2.  Steinbach et al. Accidentally ingested toothpicks causing severe gastrointestinal injury: 

a practical guideline for diagnosis and therapy based on 136 case reports. World J Surg 
38:371–377

3.  Schäfer C et al. Unusual cause for dysphagia: perforation of the proximal esophagus by a 
toothpick. Endoscopy 2008, 40:E217-E218

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣTΟΜΑΧΟΥ ΜΕ ΤΕΝΙΚΗ 
SUBMUCOSAL TUNNELING ENDOSCOPIC RESECTION (STER)
Παλατιανού Μ, Τριμπόνιας Γ, Λεοντίδης Ν, Μπέλλου Γ, Ζαχαροπούλου Ε, Πενέσης Γ, 
Ιντέρνος Ι, Βαμβακούσης Β, Χέβα Α, Μάρτη Α, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Δυτικής Ατ-
τικής " ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ", Αθήνα

Σκοπός: Η ενδοσκοπική εκτομή όγκων με υποβλεννογόνιο τούνελ (Submucosal 
Tunneling Endoscopic Resection - STER) είναι μια προηγμένη τεχνική, εμπνευσμένη 
από τις ESD και POEM, ελάχιστα επεμβατική και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση 
ασθενών με υποεπιθηλιακούς όγκους <3 cm του ανωτέρου πεπτικού συστήματος. Η 
δημιουργία υποβλεννογόνιας σήραγγας χρησιμεύει ως χώρος εργασίας για την εισα-
γωγή του ενδοσκοπίου και την εκτομή της βλάβης. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να 
εκταμούν ακόμη και όγκοι που εκφύονται βαθιά από τον μυϊκό χιτώνα. Η διατήρηση 
της ακεραιότητας του βλεννογόνου άνωθεν της βλάβης λειτουργεί προστατευτικά 
για την επιμόλυνση της περιοχής εκτομής, όπως και την αποφυγή καθυστερημένης 
διάτρησης.
Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας 72 ετών ενδοσκοπήθηκε για αναφερόμενες μέ-
λαινες κενώσεις. Κατά την ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού επισκοπήθηκε στο 
μείζον τόξο και κατά το οπίσθιο τοίχωμα του στομάχου υποεπιθηλιακό μόρφωμα 
δ~12 mm. Διενεργήθηκε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα το οποίο ανέδειξε το μόρ-
φωμα να εξορμάται από την 4η υπερηχογραφική στιβάδα (μυϊκή στιβάδα), ως επί 
μικρού γαστρικού στρωματικού όγκου (GIST) χωρίς σημεία εξαλλαγής. Αποφασίστη-
κε η εξαίρεση του όγκου με τεχνική STER. Αρχικώς δημιουργήθηκε υποβλεννογόνιο 
τούνελ με μαχαιρίδιο dual knife 3 εκ. εγγύτερα της βλάβης. Η εκπυρήνιση του όγκου 
πραγματοποιήθηκε με χρήση μαχαιριδίων Dual knife και SB knife. Μετά την εκτομή 
ο όγκος αφαιρέθηκε με χρήση βρόχου και έγινε ενδοσκοπική αιμόσταση με coag 
grasper. Το σημείο της βλεννογόνιας τομής συγκλήθηκε με 5 αιμοστατικά κλιπς. Ο 
ασθενής δεν εμφάνισε άμεσες ή απώτερες επιπλοκές. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 
υποεπιθηλιακό μόρφωμα στομάχου με χαρακτήρες λειομυώματος.
Συμπεράσματα: Η αφαίρεση υποεπιθηλιακών όγκων μεγέθους <3 cm μπορεί να 
πραγματοποιείται επιτυχώς με τεχνική STER με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

UNDERWATER COLD AND HOT SNARE EMR ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛYΠΟΔΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ-
ΚΤΥΛΟΥ
Μαυρογένης Γ, Τσευγάς I, Μάρκογλου Κ, Ζαχαριάδης Δ
Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή Περιστατικού: Βίντεο παρουσίαση εκτομής μεγάλου πολύποδα δωδεκα-
δακτύλου με την τεχνική underwater cold/hot EMR.
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
OVERTUBE
Γκολφάκης Π,1 Τζιάτζιος Γ,1 Κυβέλου Ε,1 Γλέζου Κ,1 Μάθου Ν,1 Γιαννακόπουλος Α,1 Πεντί-
λας Ν,2 Μαστροκώστα Ε,2 Παρασκευά Κ1

1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνί-
ας, Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων Γενικό Νοσοκομείο 
Νέας Ιωνίας, Αθήνα

Ασθενής 59 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προσήλθε στο τμήμα για ενδοσκοπι-
κή αντιμετώπιση συμπτωματικού εκκολπώματος Zenker (βήχας και αναγωγές «μαση-
μένης» τροφής ιδιαίτερα το βράδυ από 2ετίας). Στο βίντεο παρουσιάζεται η τεχνική 
της διαφραγματοτομής του εκκολπώματος Zenker με τη χρήση ειδικού overtube η 
οποία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και ενδοτραχειακή διασωλήνωση με 
τον ασθενή στην αριστερή πλάγια θέση. 
Ο χρόνος ενδοσκοπικής θεραπείας είναι 10-15 λεπτά και ο ασθενής παρέμεινε στο 
νοσοκομείο 1 ημέρα. Συμπερασματικά, η ενδοσκοπική διαφραγματοτομή του εκκολ-
πώματος Zenker με τη χρήση ειδικού overtube είναι μια γρήγορη, αποτελεσματική και 
ασφαλής επέμβαση που σχετίζεται με μικρό ποσοστό υποτροπής με δυνατότητα επα-
ναθεραπείας. Πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν ότι το άκρο δίκην «ράμφους 
πάπιας» του overtube αποκαλύπτει τον αυχένα του εκκολπώματος και διευκολύνει την 
ευρεία τομή του κρικοφαρυγγικού μυός καθώς και ότι οι περιφερικές γλωσσίδες του 
προστατεύουν τόσο το τοίχωμα του εκκολπώματος όσο και του οισοφάγου κατά την 
τομή.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑ-
ΧΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΚΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΑΔΕΝΩ-
ΜΑΤΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ (FAP)
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Toumpanakis C,2 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 
Κοσμίδης Χ,1 Stupar B,1 Πανταζοπούλου Α,3 Τσίβου-Φραγκιά Κ3

1Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Νοσοκομείο Metropolitan General, 
Αθήνα, 2Centre for Gastroenterology/Neuroendocrine Tumour Unit - ENETS Centre of 
Excellence, Royal Free Hospital, London, UK, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, HistoBio 
Diagnosis, Αθήνα

Σκοπός: Οι γαστρικές βλάβες σε ασθενείς με σύνδρομο FAP είναι συχνές και αποτε-
λούνται κυρίως από κυστικούς πολύποδες αδενίων θόλου (FGPs). Ωστόσο, περίπου 
το 10% των γαστρικών βλαβών σε FAP αναφέρεται ότι είναι γαστρικά αδενώματα του 
τύπου των γαστρικών βοθρίων (foveolar) και τύπου πυλωρικών αδενίων (pyloric) με 
σημαντική πιθανότητα εξέλιξης σε άδενοCa. 
Περιγραφή Περιστατικού: Το περιστατικό αφορά σε άνδρα 29 ετών με σύνδρομο 
FAP και ολική πρωκτο-κολεκτομή, όπου στον έλεγχο του στομάχου ανευρέθει βλάβη 
0-ΙΙa λευκωπής μορφολογίας σε έδαφος κυστικής πολυποδίασης. Η βλάβη διαμέτρου 
2cm εντοπίστηκε στο άνω τμήμα του σώματος, στο μείζον τόξο εν μέσω κυστικών 
πολυπόδων. Ο ενδοσκοπικός προσδιορισμός της έκτασης της βλάβης έγινε με χρή-
ση χρωμοενδοσκόπησης με Indigo Carmine και μεγεθυντική NBI ενδοσκόπηση. Η 
ιστολογική εξέταση ανέδειξε αδένωμα του τύπου των γαστρικών βοθρίων με χαμη-
λόβαθμη δυσ πλασία.  Η ενδοσκοπική εκτομή της βλάβης πραγματοποιήθηκε υπό γε-
νική αναισθησία.  Τα περιφερικά όρια σημάνθηκαν με διαθερμικά markings με χρήση 
μεγεθυντικής NBI ενδοσκόπησης. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε en-block εκτομή με 
την τεχνική της ESD με χρήση μαχαιριδίου Dual Knife και τεχνική αντιέλξης clip-dental 
flοss.  Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αδένωμα του τύπου των γαστρικών βοθρίων με 
χαμηλόβαθμη δυσπλασία, V/Ly(-), HM0/VM0 (διάμετρος δείγματος 6x4.5 cm). O χρό-
νος της επέμβασης κυμάνθηκε στα 63 λεπτά. Στον 3μηνο επανέλεγχο διαπιστώθηκε 
πλήρης βλεννογονική επούλωση χωρίς ιστολογική υποτροπή.
Συμπεράσματα: Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του ανωτέρου πεπτικού σε ασθενείς με FAP 
θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για τον αποκλεισμό γαστρικών αδενωμά-
των. Η χρήση μεγεθυντικής ΝΒΙ και συμβατικού τύπου χρωμοενδοσκόπησης αποτελεί 
σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για την ανεύρεσή τους. 

POCKET CREATION METHOD ΓΙΑ ΕΚΤΕΝH ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚIΝΟ ΚΑΡΔIΑΣ ΣΤΟΜAΧΟΥ
Μαυρογένης Γ, Μπαλωμένος Δ
Τμήμα Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Mediterraneo, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Βίντεο παρουσίαση μίας δύσκολης ESD στην περιοχή της καρδίας για πρώιμο καρκίνο 
στομάχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ-ΕΛΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION/ESD)
Λεοντίδης Ν, Τριμπόνιας Γ, Μπέλλου Γ, Παλατιανού Μ, Ζαχαροπούλου Ε, Πενέσης Γ, 
Ιντέρνος Ι, Βαμβακούσης Β, Φλαμπούρη Μ, Μάρτη Α, Τζουβαλά Μ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Δυτικής Ατ-
τικής " ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Σκοπός: Η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια διατομή (ESD) είναι μια ελάχιστα επεμβα-
τική τεχνική αφαίρεσης νεοπλασμάτων του πεπτικού σωλήνα. Είναι μία τεχνικά απαι-
τητική μέθοδος που χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση. Η τοποθεσία της βλάβης 
όσο και η πιθανή ύπαρξη ίνωσης στον υποβλεννογόνιο χιτώνα αυξάνουν τον χρόνο 
της επέμβασης και την πιθανότητα επιπλοκών. Η εφαρμογή αντι-έλξης κατά την ESD 
βοηθάει αποτελεσματικά στη βελτιστοποίηση του οπτικού πεδίου, στη διατομή λόγω 
της τάσης που ασκείται στον υποβλεννογόνιο χιτώνα από την αντι-έλξη του βλεννο-
γονικού κρημνού. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές αντι-έλξης στο ανώτερο και 
κατώτερο πεπτικό, ορισμένες από τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε όπως αυτές 
εφαρμόστηκαν σε περιστατικά της ενδοσκοπικής μας μονάδας.
Περιγραφή Περιστατικών: Περιστατικό 1: Ενδοσκοπική αφαίρεση νευροενδοκρινούς 
όγκου (NET) στομάχου μέσω τεχνικής αντι-έλξης με νήμα και κλιπ (thread and clip/
TAC-ESD) που τοποθετήθηκε στον βλεννογονικό κρημνό.
Περιστατικό 2: Πρώιμος γαστρικός καρκίνος στο μείζον τόξο του στομάχου που υπο-
βλήθηκε σε ESD με τη βοήθεια αντι-έλξης με βρόχο και κλιπ (clip and snare) που είχε 
τοποθετηθεί στο παρασκεύασμα.
Περιστατικό 3: Eνδοσκοπική αφαίρεση επίπεδου πολύποδα ανιόντος με σημαντική 
ποσότητα λίπους στον υποβλεννογόνιο χιτώνα και εφαρμόστηκε τεχνική αντι-έλξης 
μέσω δύο κλιπς και ελαστικού δακτυλίου (double clip and band).
Περιστατικό 4: Eνδοσκοπική αφαίρεση ευμεγέθους επίπεδου πολύποδα ορθo-σιγμοει-
δικής καμπής με τεχνική αντι-έλξης μέσω κλιπ και νήματος και αλλαγή της κατεύθυν-
σης αντι-έλξης με τη χρήση δεύτερου κλιπ.
Συμπεράσματα: Η ESD σχετίζεται με αυξημένους χρόνους επεμβάσεων και ανεπι-
θύμητων ενεργειών λόγω τεχνικών δυσκολιών και έλλειψης καλής ορατότητας του 
πλάνου εκτομής. Οι τεχνικές αντι-έλξης βοηθούν σημαντικά την εκτομή δύσκολων 
τεχνικά βλαβών επιταχύνοντας την αφαίρεση και αυξάνοντας την ασφάλεια κατά την 
εκτομή.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PEUTZ-JEGHERS: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στασινός Ι,1 Πουτακίδης Χ,1 Ζάντζα Π-Σ,1 Τουμπέλης Κ,1 Σιδηρόπουλος Ο,1 Μπραïμάκης Ι,1 
Θεοφανοπούλου Α,1 Ανδρόνε Ι,2 Καλαντζής Χ,1 Τσιμπούρης Π,1 Φλώρος Δ,3 Αποστο-
λόπουλος Π1

1Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, 
Αθήνα, 3Α΄ Χειρουργική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Το σύνδρομο Peutz-Jeghers (PJS) χαρακτηρίζεται από αμαρτωματώδεις πολύποδες 
του γαστρεντερικού, ο οποίοι συχνά εντοπίζονται στο λεπτό έντερο. Παρότι χαμηλού 
κινδύνου για ανάπτυξη κακοήθειας οι πολύποδες αυτοί συσχετίζονται με επιπλοκές 
όπως εγκολεασμός και αιμορραγία.
Σκοπός: Παρουσίαση σειράς περιπτώσεων ασθενών με PJS που αντιμετωπίστηκαν με 
εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού. 
Υλικό-Μέθοδος: Προοπτική καταγραφή DBE επεμβάσεων σε τριτοβάθμιο νοσοκο-
μείο της Αθήνας. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά του πληθυσμού, ευρήματα και θε-
ραπευτική παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε, ποσοστό επιτυχίας και επιπλοκών και 
διάρκεια νοσηλείας. 
Αποτελέσματα: Έξι επεμβάσεις DBE πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 6 μηνών σε 5 
ασθενείς με PJS με εύρος ηλικίας 28-58 έτη, εκ των οποίων 4 άνδρες. Η προσέγγιση έγι-
νε μέσω της στοματικής οδού σε 5 περιπτώσεις και μέσω της ορθικής οδού σε μία. Ο 
χρόνος (εύρος) επέμβασης ήταν 140-240 λεπτά. Οι επεμβάσεις έγιναν παρουσία αναι-
σθησιολόγου υπό γενική αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε επιτήρηση 
με μαγνητική εντερογραφία (MRE) προ της διενέργειας DBE. Μία ασθενής είχε ιστορικό 
ολικής γαστρεκτομής με Roux-en-Y οισοφαγο-νηστιδική αναστόμωση (βίντεο). Σε μια 
περίπτωση πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη DBE λόγω αναδείξεως 
εικόνας εγκολεασμού στη MRE και ιστορικού πολλαπλών λαπαροτομών. Ενδοσκοπική 
πολυποδεκτομή διενεργήθηκε σε 4 περιπτώσεις και σε ένα ασθενή λαπαροσκοπική 
εκτομή τμήματος λεπτού εντέρου μήκους 33 εκ. Ενδοσκοπικά αφαιρέθηκαν 7 πολύπο-
δες, ο μεγαλύτερος διαμέτρου 5 εκ. Κύρια εντόπιση ήταν στη νήστιδα. Χρόνος νοσηλεί-
ας μετά το πέρας της επέμβασης ήταν 2-7 ημέρες. Δεν υπήρξαν επιπλοκές.
Συμπεράσματα: Η DBE είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμετώ-
πιση ασθενών με PJS. H μέθοδος αυτή μειώνει σημαντικά την ανάγκη για χειρουργική 
παρέμβαση στον πληθυσμό αυτόν.

ΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ (360°) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) 
ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
Μπασιούκας Σ,1 Κατζάκης Χ,1 Γκαραγκάνης Δ,1 Χατζηνικολάου Μ,1 Κοσμίδης Χ,1 Stupar 
B,1 Πανταζοπούλου Α,2 Τσίβου-Φραγκιά Κ2

1Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Νοσοκομείο Metropolitan General, 
Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, HistoBio Diagnosis, 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 θόλο του στομάχου απαιτεί μεγάλη εμπειρία λόγω των περιορι-
σμένων κινήσεων του ενδοσκοπίου και του υψηλού ρίσκου αιμορραγίας. Σκοπός της 
παρουσίασης είναι η καταγραφή των δυσκολιών εκτομής σε βλάβες που επεκτείνο-
νται περιμετρικά του θόλου του στομάχου. 
Περιγραφή Περιστατικού: Το περιστατικό αφορά σε άνδρα 75 ετών με βλάβη 
0-ΙΙa+ΙΙb στην γαστρο-οισοφαγική συμβολή με επέκταση περιμετρικά >90% της έκτα-
σης της καρδίας και του θόλου και με ιστολογική διάγνωση υψηλόβαθμης δυσπλασί-
ας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία. Το εγγύς και άπω όριο της 
βλάβης σημάνθηκαν με διαθερμικά markings με χρήση μεγεθυντικής NBI ενδοσκόπη-
σης. Ακολούθως με μαχαιρίδιο δημιουργήθηκε ένα επίμηκες υποβλεννογόνιο κανάλι 
από τον οισοφάγο στην πορεία του ελάσσονος τόξου.  Η πλευρά του θόλου δεν ήταν 
προσπελάσιμη με ανάστροφη κίνηση του γαστροσκοπίου. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησι-
μοποιήθηκε παιδιατρικό ενδοσκόπιο τύπου PCF-H190TL/i με διάμετρο 9.8 mm και δυ-
νατότητα κάμψης 210°. Κατόπιν με απόλυτο πλάνο διατομής αφαιρέθηκε η βλάβη από 
τα πλάγια όρια του καναλιού. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε υψηλόβαθμη δυσπλασία 
(m1), V/Ly(-), HM0/VM0 (διάμετρος δείγματος 8x6cm). O χρόνος της επέμβασης κυ-
μάνθηκε στα 159 λεπτά. Ο ασθενής ετέθη σε pos Πρεδνιζολόνη 50mg με προοδευτικό 
tapering 2 μηνών για μείωση του κινδύνου ανθεκτικής στένωσης. Συνολικά υποβλή-
θηκε σε 6 συνεδρίες διαστολών. 
Συμπεράσματα: Οι βλάβες στον θόλο του στομάχου αποτελούν μία πρόκληση στην 
ενδοσκοπική αφαίρεση με ESD και απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων ενδοσκοπίων 
για την επίτευξη ιδανικού πλάνου διατομής. 
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HUMIRA,1 an originator.2

AbbVie, your partner. 

Your patients,
our focus.3

Βιβλιογραφία:  
1.  HUMIRA ΠΧΠ 04/2021.
2.  MAA Approval 08.09.2003 accessed via https://ec.europa.eu/ 

health/documents/community-register/2003/200309086865/ 
dec_6865_el.pdf on 14/7/2020. 

HUMIRA 20 MG/0,2 ML PF. S: Λ.Τ. 445,95 €
HUMIRA 40 MG/0,4 ML PF. S: Λ.Τ. 371,99 €
HUMIRA 40 MG /0,4 ML PF. PEN: Λ.Τ. 373,11 €
HUMIRA 80 MG /0,8 ML PF. PEN: Λ.Τ. 875,11 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία: 

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,  
Τηλ.: +30 214 4165555

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.  
Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο  
και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου  
υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

https://hsgcongress2022.gr/images/2022-10-13-Humira_ONE_SPC.pdf


στα ΙΦΝΕ

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΥΦΕΣΗ 
ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ2,3

ανθρωπο-έτη εμπειρίας1

1.375.000

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφία: 1. Sandborn W. et al, Inflamm Bowel Dis 2020, doi:10.1093/ibd/izaa236. 2. Stelara® 130 mg Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Stelara® 90 mg και 45 mg Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ανατρέξτε στις τελευταίες σελίδες του εντύπου.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130  mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/ml). 
Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που 
παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. 
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι διαυγές, 
άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Νόσος του Crohn: Το STELARA 
ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn, οι οποίοι εμφάνισαν 
ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε ανταγωνιστή του TNFα ή 
παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Ελκώδης κολίτιδα: Το STELARA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλι-
κων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώ-
λεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα ή παρουσιάζουν 
αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Κλινικά σημαντική, ενεργή λοίμωξη (π.χ. ενεργή φυματίωση, βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυ-
λάξεις κατά τη χρήση). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου 
να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του 
χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Λοιμώξεις: Το ustekinumab μπορεί δυνητικά να αυ-
ξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, σοβαρές 
βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν STELARA (βλέπε 
παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Έχουν αναφερθεί ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
ustekinumab. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του STELARA σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή με ιστορι-
κό υποτροπιάζουσας λοίμωξης (βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις). Πριν από την έναρξη της θεραπείας με STELARA, οι 
ασθενείς πρέπει να εξετάζονται για λοίμωξη από φυματίωση. Το STELARA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με 
ενεργή φυματίωση (βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις). Η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης πρέπει να ξεκινά 
πριν από τη χορήγηση του STELARA. Το ενδεχόμενο θεραπείας κατά της φυματίωσης πρέπει επίσης να εξετάζεται 
πριν από την έναρξη χορήγησης του STELARA σε ασθενείς με ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργού φυματίωσης, για τους 
οποίους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μια επαρκής προηγούμενη θεραπεία. Ασθενείς που λαμβάνουν STELARA πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συμπτώματα ενεργού φυματίωσης κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος 
της θεραπείας. Πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν σημεία 
ή συμπτώματα που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει μια σοβαρή λοίμωξη, ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται στενά και το STELARA δεν πρέπει να χορηγηθεί μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη. Κακοήθειες: Τα 
ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισμένοι ασθενείς που 
λάμβαναν STELARA στα πλαίσια κλινικών μελετών ανέπτυξαν δερματικές και μη δερματικές κακοήθειες (βλέπε παρά-
γραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που να περιλαμβάνουν ασθενείς με ιστορικό κακοήθει-
ας ή μελέτες που να συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν κακοήθεια κατά τη λήψη του STELARA. 
Συνεπώς, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του STELARA στους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς, ιδίως όσοι 
είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ασθενείς με ιατρικό ιστορικό μακροχρόνιας λήψης ανοσοκατασταλτικής θε-
ραπείας ή όσοι έχουν ιστορικό φωτοθεραπείας (PUVA), πρέπει να παρακολουθούνται για την εμφάνιση μη μελανο-
κυτταρικού καρκίνου του δέρματος (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συστηματικές και αναπνευστικές 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Συστηματικές: Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας κατά την πε-
ρίοδο μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, σε μερικές περιπτώσεις αρκετές ημέρες μετά τη θεραπεία. Έχουν εμφανι-
στεί αναφυλαξία και αγγειοοίδημα. Εάν εμφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας, πρέπει 
να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία και να διακοπεί η χορήγηση του STELARA (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες). Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση έχουν παρατηρηθεί σε κλινι-
κές δοκιμές (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Σοβαρές αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση, συμπερι-
λαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων στην έγχυση, έχουν αναφερθεί κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία 
του προϊόντος. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή αντίδραση, θα πρέπει να ξεκινά κα-
τάλληλη θεραπεία και το ustekinumab θα πρέπει να διακόπτεται. Αναπνευστικές: Έχουν αναφερθεί περιστατικά αλ-
λεργικής κυψελίτιδας, ηωσινοφιλικής πνευμονίας και μη λοιμώδους οργανωτικής πνευμονίας κατά τη χρήση του 
ustekinumab μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν βήχα, δύσπνοια και δι-
άμεσες διηθήσεις μετά από μία έως τρεις δόσεις. Οι σοβαρές εκβάσεις περιελάμβαναν αναπνευστική ανεπάρκεια και 
παρατεταμένη νοσηλεία. Βελτίωση αναφέρθηκε μετά τη διακοπή του ustekinumab και επίσης, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση που η πιθανότητα λοίμωξης έχει αποκλειστεί και η διάγνωση 
είναι επιβεβαιωμένη, διακόψτε το ustekinumab και ξεκινήστε κατάλληλη θεραπεία (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες 
ενέργειες). Εμβολιασμοί: Συνιστάται να μη συγχορηγούνται εμβόλια ζώντων ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των 
Calmette και Guérin (BCG)) με το STELARA. Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει 
εμβόλια με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη δευτερογενή μετάδοση λοίμωξης από ζώ-
ντα εμβόλια σε ασθενείς που λάμβαναν STELARA. Πριν από τον εμβολιασμό με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θε-
ραπεία με το STELARA πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 15 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση και μπορεί να ξα-
ναρχίσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Οι συνταγογράφοι ιατροί πρέπει να συμβουλεύονται την 
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για πρόσθετη πληροφόρηση και οδη-
γίες σχετικά με την παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων μετά τον εμβολιασμό. Οι ασθενείς που 
λαμβάνουν STELARA μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αδρανοποιημένα ή μη ζώντα εμβόλια. Η μακροχρόνια θερα-
πεία με STELARA δεν καταστέλλει τη χυμική ανοσολογική απάντηση στο πολυσακχαριδικό εμβόλιο για τον πνευμο-
νιόκοκκο ή το εμβόλιο για τον τέτανο. Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία: Σε μελέτες για την ψωρίαση, η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του STELARA σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία, δεν έχουν αξιολογηθεί. Σε μελέτες για την ψωριασική αρθρίτιδα, η παράλληλη 
χρήση MTX δεν φάνηκε να επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Σε μελέτες για τη νόσο 
του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, η ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών ή κορτικοστεροειδών δεν φάνηκε να 
επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η παράλληλη 
χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών και του STELARA ή κατά τη μετάβαση από άλλα βιολογικά ανοσοκατασταλτικά 
(βλέπε παράγραφο  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). 
Ανοσοθεραπεία: Το STELARA δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ανοσοθεραπεία για αλλεργία. 
Δεν είναι γνωστό εάν το STELARA μπορεί να επηρεάσει την ανοσοθεραπεία για αλλεργία. Σοβαρές δερματοπάθειες: 
Σε ασθενείς με ψωρίαση, έχει αναφερθεί αποφολιδωτική δερματίτιδα μετά από θεραπεία με ustekinumab (βλέπε 
παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας ενδέχεται να αναπτύξουν ερυθροδερμι-
κή ψωρίαση στα πλαίσια της φυσικής πορείας του νοσήματός τους. Τα συμπτώματα της ερυθροδερμικής ψωρίασης 
ενδέχεται να μην διακρίνονται κλινικά από την αποφολιδωτική δερματίτιδα. Κατά την παρακολούθηση της ψωρίασης 
του ασθενούς, οι γιατροί θα πρέπει να επαγρυπνούν για συμπτώματα ερυθροδερμικής ψωρίασης ή αποφολιδωτικής 
δερματίτιδας. Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν, θα πρέπει να ακολουθηθεί κατάλληλη θεραπεία. Το STELARA 
θα πρέπει να διακόπτεται εάν υπάρχει υπόνοια αντίδρασης στο φάρμακο. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών): 
Δεν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και 
άνω που έλαβαν STELARA, σε σύγκριση με νεότερους ασθενείς σε κλινικές μελέτες στις εγκεκριμένες ενδείξεις, ωστό-
σο ο αριθμός των ασθενών ηλικίας 65 ετών και άνω δεν ήταν επαρκής ώστε να καθοριστεί εάν οι ασθενείς αυτοί 
ανταποκρίνονται διαφορετικά από τους νεότερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης λοιμώξεων γενικά 
στον ηλικιωμένο πληθυσμό, η θεραπεία πρέπει να γίνεται με προσοχή στους ηλικιωμένους. Περιεχόμενο σε νάτριο: 
To STELARA περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρί-
ου». Ωστόσο, το STELARA αραιώνεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου προς έγχυση 9 mg/ml (0,9%). Αυτό θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου για ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενη πρόσληψη νατρίου. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (> 5%) στις ελεγχό-
μενες περιόδους των κλινικών μελετών της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας, της νόσου του Crohn και της ελ-
κώδους κολίτιδας σε ενήλικες με το ustekinumab ήταν ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία. Οι περισσότερες από αυτές 
θεωρήθηκαν ήπιες και δεν επέβαλαν τη διακοπή της θεραπείας της μελέτης. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που 
έχει αναφερθεί για το STELARA είναι σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας 
(βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Το συνολικό προφίλ ασφάλειας ήταν 
παρόμοιο για ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Κατάλογος ανεπιθύ-
μητων ενεργειών σε πίνακα: Τα δεδομένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω αντικατοπτρίζουν την έκθεση 
ενηλίκων στο ustekinumab σε 14 μελέτες φάσης 2 και φάσης 3 σε 6.709 ασθενείς (4.135 με ψωρίαση και/ή ψωριασική 
αρθρίτιδα, 1.749 με νόσο του Crohn και 825 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα). Αυτά περιλαμβάνουν έκθεση στο STELARA 
στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για τουλάχιστον 6 μήνες ή 1 έτος (4.577 και 
3.253 ασθενείς, αντιστοίχως, με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα) και έκθεση για 
τουλάχιστον 4 ή 5 έτη (1.482 και 838 ασθενείς με ψωρίαση, αντιστοίχως). Ο Πίνακας 2 παρέχει έναν κατάλογο των 
ανεπιθύμητων ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, τη νόσο του Crohn και την 
ελκώδη κολίτιδα σε ενήλικες, καθώς επίσης και ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την 
κυκλοφορία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά την Kατηγορία Οργάνου Συστήματος και τη συχνότητα 
εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές 
(≥ 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 2 Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών

Kατηγορία/Οργανικό Σύστημα Συχνότητα εμφάνισης: Ανεπιθύμητη ενέργεια
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 

ρινοφαρυγγίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα
Όχι συχνές: Κυτταρίτιδα, οδοντικές λοιμώξεις, έρπης ζωστήρ, λοίμωξη του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ιογενής λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, αιδοιοκολπική μυκωτική λοίμωξη

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Όχι συχνές: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων 
εξανθήματος, κνίδωσης)
Σπάνιες: Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων 
αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος)

Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές: Κατάθλιψη
Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Παράλυση προσωπικού νεύρου

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και 
του μεσοθωράκιου

Συχνές: Στοματοφαρυγγικό άλγος
Όχι συχνές: Ρινική συμφόρηση
Σπάνιες: Αλλεργική κυψελίτιτδα, ηωσινοφιλική πνευμονία
Πολύ σπάνιες: Οργανωτική πνευμονία*

Διαταραχές του γαστρεντερικού Συχνές: Διάρροια, ναυτία, έμετος
Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

Συχνές: Κνησμός
Όχι συχνές: Φλυκταινώδης ψωρίαση, αποφολίδωση δέρματος, ακμή
Σπάνιες: Αποφολιδωτική δερματίτιδα, αγγειίτιδα από υπερευαισθησία
Πολύ σπάνιες: Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Συχνές: Οσφυαλγία, μυαλγία, αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Συχνές: Κόπωση, ερύθημα στη θέση ένεσης, άλγος της θέσης ένεσης
Όχι συχνές: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης (συμπεριλαμβανομένων της 
αιμορραγίας, αιματώματος, σκλήρυνσης, οιδήματος και κνησμού), εξασθένηση

*  Βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, Συστηματικές και αναπνευστικές 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Λοιμώξεις: Στις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες σε 
ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, τα ποσοστά λοιμώξεων ή σο-
βαρών λοιμώξεων ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab και εκείνων που λάμβαναν 
εικονικό φάρμακο. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο αυτών των κλινικών μελετών, το ποσοστό λοι-
μώξεων ήταν 1,36 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab και 1,34 για 
τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές λοιμώξεις εμφανίστηκαν σε ποσοστό 0,03 ανά ανθρω-
ποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (30 σοβαρές λοιμώξεις σε 930 ανθρω-
ποέτη παρακολούθησης) και 0,03 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (15 σοβαρές λοιμώξεις σε 
434 ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). 
Στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, 
τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, που αντιπροσωπεύουν 11.581 ανθρωποέτη έκθεσης σε 6.709 ασθε-
νείς, η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1,0 έτος, 1,1 έτη για τις μελέτες για την ψωριασική νόσο, 0,6 έτη 
για τις μελέτες για τη νόσο του Crohn και 1,0 έτος για τις μελέτες για την ελκώδη κολίτιδα. Το ποσοστό λοιμώξεων 
ήταν 0,91 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab και το ποσοστό σο-
βαρών λοιμώξεων ήταν 0,02 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab 
(199 σοβαρές λοιμώξεις σε 11.581 ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι σοβαρές λοιμώξεις που αναφέρθηκαν 
περιελάμβαναν πνευμονία, απόστημα του πρωκτού, κυτταρίτιδα, εκκολπωματίτιδα, γαστρεντερίτιδα και ιογενείς 
λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση που παράλληλα λάμβαναν αγωγή με ισονιαζί-
δη δεν ανέπτυξαν φυματίωση. Κακοήθειες: Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών 
σε ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, η επίπτωση κακοηθειών, 
εξαιρούμενου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, ήταν 0,11 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθη-
σης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (1 ασθενής σε 929 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκρι-
ση με 0,23 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (1 ασθενής σε 434 ανθρωποέτη παρακολούθησης). 
Η επίπτωση του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος ήταν 0,43 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης 
για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (4 ασθενείς σε 929 ανθρωποέτη παρακολούθησης) σε σύγκριση με 
0,46 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (2 ασθενείς σε 433 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Στις 
ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, τη 
νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, που αντιπροσωπεύουν 11.561 ανθρωποέτη έκθεσης σε 6.709 ασθενείς, 
η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1,0 έτος, 1,1 έτη για τις μελέτες για την ψωριασική νόσο, 0,6 έτη για τις 
μελέτες για τη νόσο του Crohn και 1,0 έτος για τις μελέτες για την ελκώδη κολίτιδα. Αναφέρθηκαν κακοήθειες, εξαι-
ρουμένου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, σε 62 ασθενείς σε 11.561 ανθρωποέτη παρακολού-
θησης (επίπτωση 0,54 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που έλαβαν ustekinumab). Η επί-
πτωση κακοηθειών που αναφέρθηκε στους ασθενείς που έλαβαν ustekinumab ήταν συγκρίσιμη με την επίπτωση 
που αναμένεται στο γενικό πληθυσμό (προτυπωμένο πηλίκο επίπτωσης= 0,93 [διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 0,71, 
1,20], προσαρμοσμένο για την ηλικία, το φύλο και τη φυλή). Οι πιο συχνά παρατηρούμενες κακοήθειες, εξαιρου-
μένου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, ήταν καρκίνος του προστάτη, ορθοκολικός καρκίνος, 
μελάνωμα και καρκίνος του μαστού. Η επίπτωση του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος ήταν 0,49 ανά 
100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που έλαβαν ustekinumab (56 ασθενείς σε 11.545 ανθρω-
ποέτη παρακολούθησης). Η αναλογία των ασθενών με βασικοκυτταρικό έναντι ακανθοκυτταρικού καρκίνου του 
δέρματος (3:1) είναι συγκρίσιμη με την αναμενόμενη αναλογία στο γενικό πληθυσμό (βλέπε παράγραφο Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αντιδράσεις στην έγχυση: 
Στις μελέτες επαγωγής με ενδοφλέβια χορήγηση για τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, δεν αναφέρθη-
καν επεισόδια αναφυλαξίας ή άλλες σοβαρές αντιδράσεις στην έγχυση μετά από την εφάπαξ ενδοφλέβια δόση. Σε 
αυτές τις μελέτες, 2,2% από τους 785 ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο και 1,9% από τους 790 ασθενείς που 
έλαβαν τη συνιστώμενη δόση ustekinumab ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες συνέβησαν στη διάρκεια 
της έγχυσης ή εντός μίας ώρας από αυτήν. Σοβαρές αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση, συμπεριλαμβανο-
μένων αναφυλακτικών αντιδράσεων στην έγχυση, έχουν αναφερθεί κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία του 
προϊόντος (βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Παιδιατρικός πληθυσμός: 
Παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω με ψωρίαση κατά πλάκας: Η ασφάλεια του ustekinumab έχει μελετηθεί 
σε δύο φάσης 3 μελέτες σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η πρώτη διε-
ξήχθη σε 110 ασθενείς 12-17 ετών που έλαβαν θεραπεία για διάστημα έως 60 εβδομάδες και η δεύτερη μελέτη 
διεξήχθη σε 44 ασθενείς 6 έως 11 ετών που έλαβαν θεραπεία για διάστημα έως 56 εβδομάδες. Σε γενικές γραμ-
μές, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε αυτές τις δύο μελέτες με δεδομένα για την ασφάλεια έως 
1 έτους ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες σε ενήλικες με ψωρίαση κατά 
πλάκας. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει 
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 
2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International 
NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12 Νοεμβρίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.
ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από για-
τρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL (5MG/ML) BT x 1 VIAL x 26ML 2009,02€ 2439,56€

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.,  
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Για το Σύνδρομο
Ευερέθιστου Εντέρου (1,2)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Clavé P. et al., Randomised clinical trial: otilonium bromide improves frequency of abdominal pain, severity of distention and time to relapse  
     in patients with irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2011 ;34(4):432-42. 
2. SmPC Doralin

To SmPC ακολουθεί σε επόμενη σελίδα του εντύπου.

Λ.Τ. €6,69.  Με ιατρική συνταγή. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

40mg Otilonium Bromide2

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

*



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DORALIN® 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΚάθε επικαλυμμένο 
με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40mg otilonium bromide (p-(2-(n-octyloxy)-benzoyl)-aminobenzoate of N- diethylmethyl-ammonium-ethyl bromide) Έκδοχo με γνωστή δράση:
περίπου 28 mg μονοϋδρικής λακτόζης, ανά δισκίο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Eπικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία. Στρογγυλά λευκά έως υπόλευκα, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: 
ΣΣπαστικές καταστάσεις και λειτουργική δυσκινησία του γαστρεντερικού συστήματος (ευερέθιστο κόλον, γαστρίτιδες, γαστροδωδεκαδακτυλίτιδες, εντερίτιδες και οισοφαγίτιδες).
Επίσης, το DORALIN συνιστάται για την προετοιμασία ασθενών προκειμένου να υποβληθούν σε ενδοσκοπήσεις οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύλου, εντέρου και ορθού.
Το Doralin ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες: Γενικά χορηγούνται 20-40mg, 2-3 φορές την ημέρα, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του γιατρού. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Doralin σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. 
Συνεπώς η χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν συνιστάται. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Τα δισκία λαμβάνονται από το στόμα κατά προτίμηση 20 
λεπτά πριν από το γεύμα με λίγο νερό. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Nα φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Το Doralin θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης- γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το
φάρμακο. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.
4.6 Κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν υπάρχουν ή υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία από την χρήση του Otilonium Bromide σε έγκυες γυναίκες.
Αν και δεν παρατηρήθηκαν σε ζώα επιδράσεις εμβρυοτοξικότητας, τερατογένεσης ή μεταλλαξιογένεσης όπως για όλα τα φάρμακα η χρήση του Doralin σε γυναίκες εγκύους 
πρέπει να περιορίζεται σε καταστάσεις απόλυτης ανάγκης και πάντοτε υπό ιατρική παρακολούθηση. Θηλασμός: Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για την χρήση του Otilonium 
bromide σε γυναίκες που θηλάζουν. Το Doralin πρέπει να χορηγείται σε μητέρες που θηλάζουν μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο και κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Doralin δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, συλλέχθηκαν οι αυθόρμητες αναφορές των 
ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ρεαλιστικά η συχνότητα αυτών των αντιδράσεων, η οποία ως εκ τούτου είναι άγνωστη.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Κνίδωση: Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναφέρεται παρακάτω.
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284. GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585. Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας. CY-1475 Λευκωσία. Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. 4.9 Υπερδοσολογία:
Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι το otilonium bromide πρακτικά στερείται τοξικότητας. Συνεπώς και στον άνθρωπο δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα προβλήματα που να οφείλονται σε υπερδοσολογία. Σε ειδικές περιπτώσεις συνιστάται συμπτωματική αντιμετώπιση καθώς και υποστηρικτική αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου. 
Κωδικός ATC: Α03ΑΒ06. Το Doralin είναι ένα νέο σπασμολυτικό. Περιέχει τη δραστική ουσία otilonium bromide που ασκεί μια έντονη σπασμολυτική 
δράση στους λείους μύες του γαστρεντερικού συστήματος. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Ειδικές μελέτες έδειξαν ότι μετά από του στόματος
χορήγηση η απορρόφηση του φαρμάκου είναι πολύ μικρή (περίπου 5% της δόσης). Η απέκκριση της ποσότητας αυτής γίνεται μέσω της χολής.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια: Χρόνια τοξικότητα : Σε πειραματόζωα, η από του στόματος χορήγηση otilonium bromide
σε δόσεις 80mg/kg βάρους σώματος επί 180 ημέρες δεν προκάλεσε καμμιά μεταβολή στις αιματοχημικές και ιστολογικές παραμέτρους.
Τερατογένεση: Σε ποντικούς και κουνέλια, δεν απεδείχθη καμία εμβρυοτοξική ή τερατογόνος δράση, ακόμη και σε δόσεις 60mg/kg βάρους σώματος.
Μεταλλαξιογένεση: Δεν απεδείχθη καμία μεταλλαξιογόνος δράση σε πολυάριθμες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Κάθε δισκίο περιέχει: Πυρήνας δισκίου: Starch rice, lactose monohydrate, sodium starch glycollate A, magnesium stearate.
Επικάλυψη δισκίου: hypromellose, titanium dioxide E 171 CI 77891, macrogols (polyethylenglycol 4000,polyethylenglycol 6000, talc.
6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Για αυτό το φαρμακευτικό
προϊόν δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: PVC / PVCD // Al blister packs με 30 επικαλυμμένα με υμένιο δισκία.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Καμιά ειδική υποχρέωση για τη χρήση ή το χειρισμό του προϊόντος.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Α. ΜΕΝΑRΙΝΙ Industrie Farmaceutiche Riunite Srl 50131 Firenze - ITALY. Τοπικός αντιπρόσωπος: Menarini Hellas AE.
Πάτμου 16-18. 15123 Μαρούσι. Αττική. Τηλ: 210 8316111-13. Email: info@menarini.gr. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: Αριθμός Άδειας 
Κυκλοφορίας: 67550/13/11-12-2014. Κύπρος: Αριθμός Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας: S00798. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Ελλάδα. Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 29/11/1991. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης 06/02/2007. Κύπρος. Ημερομηνία έκδοσης Eιδικής άδειας κυκλοφορίας: 26/08/2011.
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης της Ειδικής άδειας κυκλοφορίας: 23/12/2019. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26/03/2021.
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Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία. 
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