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Νεώτερα δεδομένα από το DDW 2011

• DDW μεγαλύτερο γαστρεντερολογικό συνέδριο 

• Νεώτερες εξελίξεις σε γαστρεντερολογία (όχι 
ηπατολογία)

• Συζήτηση



Νεώτερες εξελίξεις στην κοιλιοκάκη

• Διάγνωση

• Θεραπεία

• Ανθεκτική (refractory) κοιλιοκάκη



Κοιλιοκάκη  - Διάγνωση

• Σημαντική αύξηση στην επίπτωση της 
νόσου μετά το 2001

• Από 0,2% σε 0,9% σε νέους υγιείς ενήλικες -  
τετραπλασιασμός σε σχέση με προ 50 ετών

• 3,9 φορές αύξηση της θνητότητας σε 
αδιάγνωστη νόσο σε περίοδο 45 ετών

Garud et al. Aliment Pharmacol ther 2009;29(8):898-905
Rubio Tapia et al. Gastroenterol 2009;137:88-93
Lohi S et al Aliment Pharmacol ther 2007;26:1217-25



Κοιλιοκάκη  - Διάγνωση

• Νέα εξέταση anti - DGP (Deaminated Gliadin Peptides) IgA 
+ IgG ευαισθησία 98,3% - ειδικότητα 98,8%

• TTG IgA ευαισθησία 95% - ειδικότητα 97,5%

• Αν και τα δύο συμφωνούν 100% PPV και NPV

• Διαφωνία σε 5% →βιοψία (3% θετική - 2%αρνητική)

• anti - gliadin IgA +IgG διαγνωστική ακρίβεια ∼75%

Niveloni et al Clin Chem 2007 53:2186-92



anti -DGP

• Σε θετικά anti gliadin και αρνητικά ΕΜΑ ή 
IgA tTG τα αρνητικά DGP αποτρέπουν 
ανάγκη βιοψίας

• Σε συμβατή βιοψία με αρνητικά tTG, τα 
θετικά DGP επιβεβαιώνουν τη διάγνωση

• Σε ανεπάρκεια IgA -  υψηλή διαγνωστική 
ακρίβεια και έλεγχος συμμόρφωσης με 
δίαιτα

• Η συμφωνία tTG και DGP ίσως να 
αποτρέπει τη βιοψία

Niveloni et al Clin Chem 2007 53:2186-92



Εναλλακτικές διαγνώσεις σε μη 
ανταποκρινόμενη κοιλιοκάκη

• Έκθεση σε γλουτένη 36%

• Μικροσκοπική κολίτιδα 7%

• Ανεπάρκεια δισακχαριδασών 9%

• Διαταραχές σίτισης 6%

• SIBO 6%

• ΣΕΕ 18%

• Αλλες διαγνώσεις 8%

• Ανθεκτική κοιλοκάκη 11%



Θεραπεία ανθεκτικής κοιλιοκάκης

• Υποστήριξη θρέψης - TPN

• Ανοσοκαταστολή

• Βουδεσονίδη (μικρή εμπειρία)

• 5-ASA (πολύ μικρή εμπειρία)

• 6-MP / Αζαθειοπρίνη

• Κυκλοσπορίνη

• Τακρόλιμος

• Infliximab Jamma et al J Clin Gastroenterol 2011;45:30-3



Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα ή 
πολυσυστηματική νόσος

Syndrome of Multifocal IgG4 -rich 
Lymphoplasmacytic Infiltrate with Sclerosis 

(SMILIS)
ή

IgG4 συστηματική νόσος



IgG4 συστηματική νόσος

• Φλεγμονώδης - σκληρυντική εξεργασία 
παγκρέατος, χοληφόρων, σιελογόνων 
αδένων, οπισθοπεριτοναίου, νεφρών, 
λεμφαδένων

• Αύξηση IgG4 ορού και πυκνές 
λεμφοπλασματοκυτταρικές διηθήσεις με 
IgG4 κύτταρα και ίνωση

• Ανταπόκριση στα στεροειδή

• Ίνωση →μόνιμη ιστική βλάβη



Παλαιότερες διαγνώσεις που 
περιλαμβάνονται στο σύνδρομο

• Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα

• IgG4 χολαγγειίτιδα

• Χρόνια σκληρυντική σιελαδενίτιδα

• Όγκος Kuttner

• Νόσος Μiculicz

• Χρόνια περιαορτίτιδα

• Ιδιοπαθής οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση

• IgG4 νεφροπάθεια

• IgG4 ψευδολέμφωμα βολβών



Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα

• Τύπου 1 :Πολυσυστηματική νόσος (πιο 
συχνή αύξηση της IgG4)

• Τύπου 2 : Εντοπισμένη στο πάγκρεας 
(νεώτεροι ασθενείς)



IgG4 συστηματική νόσος - Θεραπεία

• Κορτικοστεροειδή - Πρεδνιζολόνη 40 mg×4 
εβδ και μείωση κατά 5 mg/εβδ

• Αζαθειπρίνη 

• Μυκοφαινολάτη

• Rituximab



Αιμορραγία πεπτικού 
Πρέπει η ασπιρίνη να διακοπεί;

• 113 ασθενείς σε ασπιρίνη 80mg ή placebo μετά από 
αιμορραγία πεπτικού

• Μετά ενδοσκοπική αιμόσταση 72h IV 
παντοπραζόλη και 8 εβδ per os

Ασπιρίνη + PPI
n=58

Placebo + PPI
n=55

p

Επαναιμορραγία 
εντός 30 ημ 18,9% 10,9% 0,25

Θνητότητα στον 1 
μήνα 1,7% 9,1% 0,08

Θνητότητα στους 2 
μήνες

1,7% 14,5% 12

Sung et al. Ann Intern Med. 2010;152:1-9



Προσοχή στη διακοπή κλοπιδογρέλης

• Υψηλός κίνδυνος εμφράγματος σε ασθενείς με 
stent στεφανιαίων ιδίως νωρίς αλλά και μετά 
το 1 έτος

• Διακοπή μόνο σε συνεννόηση με καρδιολόγο

• Διακοπή max 5 ημέρες

• Εάν πρέπει να διακοπεί →ασπιρίνη σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου



Γαστροπροστασία και αντιαιμοπεταλιακά

• Σε ασθενείς με ιστορικό πεπτικού 
έλκους, γαστρορραγίας, ΓΟΠ, 
κορτικοθεραπείας, >60 ετών, 
συγχορήγησης αντιπηκτικών  

• Eκρίζωση HP                        

➔ PPI



Κλοπιδογρέλη και  PPI

• Κλοπιδογρέλη και ομεπραζόλη 
ανταγωνίζονται για κυτόχρωμα P450

• Πιθανή μείωση του ενεργού κλάσματος 
της κλοπιδογρέλης 

• FDA warning Νοέμβριος 2009

Gilard M et al.  J Am  Coll Cardiol 2008;51:256-260



Clopidogrel and the Optimization of Gastrointestinal 
Events Trial (COGENT)

• 3873 ασθενείς για ×2 αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

• Όλοι λαμβάνουν εντεροδιαλυτή ασπιρίνη και 
κλοπιδογρέλη

• Προοπτική τυχαιοποιήση σε α) ομεπραζόλη 20 mg 
και β) placebo

• 6μηνη παρακολούθηση για κλινικά συμβάματα 
από το ανώτερο πεπτικό και καρδιαγγειακά 
συμβάντα (θάνατος, έμφραγμα, ΑΕΕ)

Bhatt DL et al , Submitted for publication



COGENT results

• Kλινικά συμβάματα από το ανώτερο 
πεπτικό 2,92% placebo vs 1, 09% omeprazole  
p=0,0007

• Καρδιαγγειακά συμβάντα 5,67% placebo και 
4,88% omeprazole p=0,96



Προβληματισμοί στη συγχορήγηση 
κλοπιδογρέλης - PPI

• Καρδιαγγειακό > γαστρεντερικό ρίσκο

• Μελέτες που δείχνουν αλληλεπίδραση - 
όχι καλά σχεδιασμένες

• Μοναδική RCT → χωρίς αλληλεπίδραση

• Εάν υπάρχει αλληλεπίδραση →PPI class 
effect

• H2 ανταγωνιστές - αμφίβολη προστασία



Πιθανές ενέργειες στη συγχορήγηση 
κλοπιδογρέλης - PPI

• Είναι ο PPΙ απαραίτητος;

• Για ασθενείς πέραν του έτους από τοποθέτηση DES 
- συζήτηση για ενδεχόμενη διακοπή κλοπιδογρέλης

• ;;; αύξηση δόσης κλοπιδογρέλης

• Αντικατάσταση PPI από H2 RA (high dose)

• Τελικά μάλλον δεν είναι σημαντικό πρόβλημα



Ενδοσκοπική αντιμετώπιση οισοφάγου 
Barrett

• Αυξανόμενη επίπτωση αδενοκαρκινώματος

• Χαμηλή συμφωνία παθολογοανατόμων , 
ιδίως για χαμηλόβαθμη δυσπλασία

• Κίνδυνος εξέλιξεης σε αδενοCa : ≃0,5/έτος 
για NDBE, 5-8% για HGD, κάπου ανάμεσα για 
LGD

Yousef et al.Am J Epid 2008
Sharma et al. Gastroenterology 2006
Rastogi et al. Gastrointest Endosc 2008



Ρόλος ενδοσκόπησης στον οισοφάγο Barrett

• Έγκαιρη διάγνωση

• Βελτιωμένη σταδιοποίηση

• Βελτιωμένη αντιμετώπιση



Βελτιωμένη σταδιοποίηση

• Καλύτερη αξιολόγηση της δυσπλασίας 
σε υλικό EMR σε σχέση με βιοπτικό υλικό

• EMR: καλύτερη αξιολόγηση του Τ σε 
σχέση με EUS

KC-AmsterdamGroups,Clin Gastroenterol Hepatol 2010



Ενδοσκοπική θεραπεία

• EMR

• Radiofrequency ablation  ➔

• Cryotherapy

Καλύτερα 
αποτελέσματα από 
συνδυασμό μεθόδων

Haringsma J et al,DDW 2009
Pouw R et al, DDW 2009
Canto et al, DDW 2009



Προβληματισμοί ενδοσκοπικής θεραπείας

• Ατελής εκρίζωση εντερικής μεταπλασίας 
(70-80%)

• Στενώσεις, αιμορραγίες, διατρήσεις

• Buried Barrett ??

Janssens F et al. Endoscopy 2009
Hernandez JC et al. Endoscopy 2008



Η ενδοσκοπική επαγρύπνηση πρέπει να 
συνεχίζεται

• n= 135 PDT 

• Έλεγχος στα 4 έτη

• NDBE 35%,  LGD 6%,  HGD- Ca 8%

Panjehpour  M et al , DDW 2009



Συστάσεις

• 2nd opinion για δυσπλασία

• Ενδοθεραπεία για HGD - 
ενδοβλεννογονικό Ca.  LGD χωρίς επίσημη 
θέση

• Συνδυασμός ενδοσκοπικών 
μεθόδων→καλύτερο αποτέλεσμα

• Ανάγκη για μακροχρόνια επαγρύπνηση

• Μικρό ποσοστό επιπλοκών 


