
Σ ύμφωνα με τα δεδομένα 
21 συγκριτικών μελετών 
οι οποίες διενεργήθηκαν 

από το 1981 μέχρι και το 1991 
και διερεύνησαν την αποτελε-
σματικότητα διαφόρων θεραπευ-
τικών μεθόδων στην πρόληψη της 
υποτροπής της κιρσορραγίας, η 
πιθανότητα επαναιμορραγίας 1-2 
χρόνια μετά το αρχικό επεισόδιο 
των ασθενών που δεν έλαβαν 
θεραπευτική αγωγή ήταν 59% 
(εύρος 32-84%) και η θνητότη-
τα ήταν αντίστοιχα 46% (εύρος 
4-78%).2 

Για το λόγο αυτό είναι πλέον καθο-
λικά αποδεκτό ότι όλοι οι ασθενείς 
που επιβιώνουν ενός επεισοδίου 
κιρσορραγίας πρέπει να λάβουν 
θεραπευτική αγωγή για την πρό-
ληψη της υποτροπής3,4.

Οι διαθέσιμες σήμερα θεραπείες 
περιλαμβάνουν τα φάρμακα, την εν-
δοσκοπική θεραπεία, τη διασφαγιτι-
δική διηπατική πυλαιοσυστηματική 
αναστόμωση (TIPS), τη χειρουργική 
παράκαμψη και τη μεταμόσχευση 
ήπατος. 

Φαρμακευτική θεραπεία

Η φαρμακευτική θεραπεία περι-
λαμβάνει τη χορήγηση μη ειδικών 
β-αποκλειστών με ή χωρίς την προ-
σθήκη νιτρωδών. Οι β-αναστολείς 
(προπρανολόλη, ναδολόλη) προκα-
λούν μείωση της καρδιακής παρο-
χής μέσω αρνητικής χρονότροπης, 
ινότροπης και δρομότροπης δράσης 
(αναστολή β1-υποδοχέων), με πα-
ράλληλη σπλαγχνική αγγειοσύσπα-
ση (αναστολή β2-υποδοχέων) και 
μείωση του αίματος που εισέρχεται 
στην πυλαία κυκλοφορία.5

Τα νιτρώδη (μονονιτρικός και δι-
νιτρικός ισοσορβίτης) προκαλούν 
φλεβική αγγειοδιαστολή και έτσι, 
θεωρητικά, θα μπορούσαν να μειώ-
σουν τις ενδοηπατικές αντιστάσεις. 
Όμως, δε δρουν εκλεκτικά και ως 
εκ τούτου προκαλούν συστηματι-

κή αγγειοδιαστολή και μπορεί να 
οδηγήσουν σε μείωση της αιμάτω-
σης ζωτικών οργάνων και νεφρική 
ανεπάρκεια.6

Μελέτες ελέγχου
αποτελεσματικότητας 
φαρμάκων 

β-αναστολείς έναντι 
placebo

Η αποτελεσματικότητα των β-
αναστολέων έναντι του placebo 
έχει εκτιμηθεί σε 12 συγκριτικές 
μελέτες που συμπεριέλαβαν πάνω 
από 800 ασθενείς. Σε όλες τις με-
λέτες χρησιμοποιήθηκε προπρανο-
λόλη (10-480mg/ημέρα) εκτός από 
μία όπου χορηγήθηκε ναδολόλη. 
Η δόση του φαρμάκου αυξήθηκε 
σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί μείω-
ση του καρδιακού ρυθμού ηρεμίας 
κατά 25%, αλλά όχι κάτω των 55 
σφύξεων/λεπτό και χωρίς να πα-
ρουσιασθούν παρενέργειες.

Δύο πρόσφατες μεταναλύσεις7,8 
έδειξαν ότι η προπρανολόλη υπερ-
τερεί σημαντικά του placebo, αφού 
η χορήγησή της συνοδεύτηκε από 
μείωση του κινδύνου επαναιμορ-
ραγίας κατά 21% (42% b-blockers 
- 63% placebo p<0,001) καθώς 
και από μείωση της θνητότητας 
από αιμορραγία κατά 7% (20% b-
blockers - 27% placebo p<0,05). 
Περίπου 20% των ασθενών που 
έλαβαν β-αναστολείς παρουσίασαν 
ήπιες παρενέργειες.

Συνδυασμός β-αναστολέων 
και νιτρωδών έναντι 
μονοθεραπείας 
με β-αναστολείς

Αιμοδυναμικές μελέτες έδειξαν 
ότι η συνδυασμένη αγωγή προκα-
λεί περαιτέρω μείωση της πίεσης 
στην πυλαία, γεγονός που αντα-
νακλά το διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης των δύο φαρμακευτικών 

παραγόντων9,10.
Σε μια μελέτη11 που συμπεριέ-

λαβε 95 ασθενείς, η συνδυασμέ-
νη χορήγηση προπρανολόλης και 
μονονιτρικού ισοσορβίτη (ΙΣΜΝ) δε 
φάνηκε να υπερτερεί σημαντικά της 
μονοθεραπείας με προπρανολόλη 
στην πρόληψη της επαναιμορραγί-
ας, παρά μόνο στους ασθενείς ηλικί-
ας μικρότερης των 50 χρόνων και σε 
εκείνους που παρακολουθήθηκαν 
για 3 τουλάχιστον χρόνια. Επιπλέον, 
περισσότεροι ασθενείς που έλα-
βαν συνδυασμένη αγωγή χρειά-
σθηκε να διακόψουν τη θεραπεία 
λόγω παρενεργειών (15% έναντι 
2% p=0,03). Σε μια άλλη μελέτη12, 
που έχει δημοσιευθεί μόνο υπό 
μορφή abstract, η θνητότητα ήταν 
υψηλότερη στους ασθενείς που 
έλαβαν συνδυασμένη αγωγή.

Παρά ταύτα, σε πρόσφατη μελέ-
τη13 που συμπεριέλαβε μικρό αριθμό 
ασθενών με ιστορικό κιρσορραγίας 
(ν=14) και 20 ασθενείς με κιρσούς 
που δεν είχαν αιμορραγήσει, διαπι-
στώθηκε ότι η συνδυασμένη αγωγή 
αύξησε τον αριθμό των ασθενών 
με αιμοδυναμική ανταπόκριση (59% 
έναντι 38%), με επακόλουθη μείωση 
της πιθανότητας επαναιμορραγίας 
σε σχέση με τους μη ανταποκριθέ-
ντες (10% έναντι 64% p<0,005).

Η μελέτη αυτή αφενός ενισχύει 
το ρόλο της συνδυασμένης φαρ-
μακευτικής αγωγής στην πρόληψη 
της επαναιμορραγίας, αφετέρου 
επαναφέρει στο προσκήνιο την ανά-
γκη εκτίμησης της αιμοδυναμικής 
ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

Ενδοσκοπική θεραπεία

1. Ενδοσκοπική 
σκληροθεραπεία (EΣ)

Συνίσταται στην έγχυση σκληρυ-
ντικής ουσίας ενδο- ή παρακιρσικά, 
που έχει ως αποτέλεσμα τη θρόμ-
βωση του κιρσού με επακόλουθη 
δημιουργία ουλής. Οι συνεδρίες 
επαναλαμβάνονται κάθε 10-14 

ημέρες μέχρι την πλήρη εξάλειψη 
των κιρσών14. Στις επιπλοκές της 
μεθόδου περιλαμβάνονται η δη-
μιουργία επιπολής εξελκώσεων 
(μέχρι 70% την 1η εβδομάδα), το 
οπισθοστερνικό άλγος και σπάνια 
η διάτρηση του οισοφάγου.

Η δημιουργία μεγάλων ελκών ενέ-
χει κίνδυνο αιμορραγίας και μπορεί 
να οδηγήσει σε δημιουργία στένω-
σης του οισοφάγου15.

Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος υπο-
τροπής των κιρσών μετά την αρχική 
εξάλειψή τους, συνιστάται ενδοσκο-
πική παρακολούθηση ανά 6 μήνες 
τον πρώτο χρόνο και ετησίως στη 
συνέχεια16.

Συγκριτικές μελέτες 
αποτελεσματικότητας 
ενδοσκοπικής 
σκληροθεραπείας

Eνδοσκοπική 
σκληροθεραπεία 
έναντι συντηρητικής 
θεραπείας

Μετανάλυση17 10 τυχαιοποιημέ-
νων συγκριτικών μελετών (1259 
ασθενείς) κατέδειξε σημαντική μεί-
ωση της επαναιμορραγίας στους 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
σκληροθεραπεία (POR: 0,57, 95% 
CI: 0,45-0,71), όπως και σημαντική 
μείωση της θνητότητας (POR: 0,72, 
95% CI: 0,57-0,90) στην ίδια ομάδα 
ασθενών. Επισημαίνεται όμως ότι 
οι ασθενείς αυτοί παρουσίασαν 
περισσότερες επιπλοκές σε όλες 
τις μελέτες.

Eνδοσκοπική 
σκληροθεραπεία 
έναντι β-αναστολέων

Μετανάλυση17 9 μελετών που 
συμπεριέλαβαν συνολικά 752 ασθε-
νείς έδειξε στατιστικά σημαντική 
υπεροχή της EΣ όσον αφορά την 
επαναιμορραγία (POR: 0,64, 95% CI: 
0,48-0,85) χωρίς σημαντική διαφο-

ρά στη θνητότητα (POR: 0,72, 95% 
CI: 0,57-0,90). Παρά ταύτα, υπήρχε 
σημαντική ετερογένεια μεταξύ των 
μελετών που καθιστά την υπεροχή 
της EΣ εξαιρετικά εύθραυστη.

Σε μία μελέτη18 εκτιμήθηκε η 
αποτελεσματικότητα της συνδυ-
ασμένης χορήγησης ναδολόλης και 
μονονιτρικού ισοσορβίτη έναντι της 
σκληροθεραπείας. Η φαρμακευτική 
θεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική 
στην πρόληψη της επαναιμορραγί-
ας (45% έναντι 75%) και καλύτερη, 
αλλά όχι σημαντικά, όσον αφορά 
τη θνητότητα.

Ενδοσκοπική 
σκληροθεραπεία 
και φαρμακευτική
θεραπεία έναντι 
σκληροθεραπείας

Θεωρητικά, η φαρμακευτική θε-
ραπεία θα μπορούσε να προλάβει 
την επαναιμορραγία σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε συνεδρίες 
EΣ, μέχρι να επιτευχθεί η εξάλει-
ψη των κιρσών. Μετανάλυση2 10 
τυχαιοποιημένων μελετών που 
συμπεριέλαβαν 600 ασθενείς και 
συνέκριναν το συνδυασμό σκληρο-
θεραπείας και φαρμακευτικής θερα-
πείας (προπρανολόλη ή ναδολόλη) 
με τη σκληροθεραπεία ως μονο-
θεραπεία, έδειξε ότι η πιθανότητα 
επαναιμορραγίας ήταν σημαντικά 
μικρότερη στους ασθενείς που έλα-
βαν συνδυασμένη θεραπεία (POR: 
0,65, 95% CI: 0,46-0,92), αν και η 
ετερογένεια των μελετών καθιστά 
την εξαγωγή των συμπερασμάτων 
επισφαλή. Δε διαπιστώθηκε διαφο-
ρά στη θνητότητα (POR: 0,81, 95% 
CI: 0,50-1,29).

Ο συνδυασμός EΣ και υποδόριας 
χορήγησης οκτρεοτίδης έναντι EΣ 
εκτιμήθηκε σε τρεις μελέτες19-21. Οι 
μελέτες αυτές διέφεραν πολύ στο 
σχεδιασμό, στη δοσολογία και στο 
χρόνο χορήγησης της οκτρεοτίδης, 
ενώ κατέληξαν σε αντικρουόμενα 
συμπεράσματα. Ως εκ τούτου, η 
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Εισαγωγή: Η αιμορραγία από οισοφαγικούς και γαστρικούς κιρσούς αποτελεί την πιο σοβαρή 

επιπλοκή της πυλαίας υπέρτασης. Ασθενείς με κίρρωση ήπατος οι οποίοι επιβιώνουν του 

πρώτου επεισοδίου κιρσορραγίας, παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο υποτροπής της αι-

μορραγίας1. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγάλος τις πρώτες 5 ημέρες, ενώ στη συνέχεια 

μειώνεται σταδιακά μέχρι τις 6 εβδομάδες οπότε ουσιαστικά εξομοιώνεται με τον κίνδυνο 

πριν το αρχικό επεισόδιο αιμορραγίας. Το διάστημα των πρώτων 6 εβδομάδων χαρακτηρίζει 

την πρώιμη επαναιμορραγία, ενώ κάθε επεισόδιο αιμορραγίας μετά τις 6 εβδομάδες χαρα-

κτηρίζεται ως όψιμη επαναιμορραγία.



κλινική αποτελεσματικότητα της 
οκτρεοτίδης στην πρόληψη της 
πρώιμης επαναιμορραγίας σε ασθε-
νείς που υποβάλλονται σε EΣ πα-
ραμένει αδιευκρίνιστη.

2. Ενδοσκοπική 
απολίνωση (EΑ) 

Αποτελεί εναλλακτική της σκληρο-
θεραπείας μέθοδο στην ενδοσκοπι-
κή θεραπεία των κιρσών. Βασίζεται 
στην τοποθέτηση συσκευής στην 
άκρη του ενδοσκοπίου επί της οποί-
ας είναι τοποθετημένοι 4, 6 ή 10 
ελαστικοί δακτύλιοι. 

Οι κιρσοί αναρροφώνται εντός της 
συσκευής και ένας δακτύλιος προ-
ωθείται και περιβρογχίζει τη βάση 
τους, προκαλώντας θρόμβωση, 
νέκρωση και απόπτωση του βλεν-
νογόνου και σχηματισμό ουλής22. 
Οι συνεδρίες ενδοσκοπικής απο-
λίνωσης επαναλαμβάνονται κάθε 
2 εβδομάδες μέχρι να επιτευχθεί 
εξάλειψη των κιρσών. Η μέθοδος 
αυτή θεωρείται ασφαλέστερη της 
EΣ, αφού οι δημιουργούμενες εξελ-
κώσεις είναι επιφανειακές και σπά-
νια αιμορραγούν, ενώ ασυνήθεις 
είναι οι κινητικές διαταραχές ή η 
ανάπτυξη στενώσεων του οισο-
φάγου23,24.

Ενδοσκοπική
απολίνωση (ΕΑ) έναντι 
σκληροθεραπείας (ΕΣ)

Η αποτελεσματικότητα της EΑ 
έναντι της EΣ εκτιμήθηκε σε 14 με-
λέτες (1.181 ασθενείς). Η γενόμενη 
μετανάλυση2 έδειξε σημαντικό πλε-
ονέκτημα υπέρ της ενδοσκοπικής 
απολίνωσης (POR: 0,45, 95% CI: 
0,35-0,59) σε ό,τι αφορά τα επεισό-
δια επαναιμορραγίας. Η θνητότητα 
αξιολογήθηκε στις 11 από τις 14 με-
λέτες. Σε 2 από αυτές25,26 υπήρξαν 
σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα 
στην ομάδα που υποβλήθηκε σε 
απολίνωση. Στις υπόλοιπες μελέτες 
υπήρξε μικρή διαφορά, όχι όμως 
σημαντική, υπέρ της μίας ή της 
άλλης ομάδας. Μετανάλυση των 
μελετών αυτών2 έδειξε ότι όσον 
αφορά στη θνητότητα, οι δύο μέ-
θοδοι είναι ισοδύναμες (POR: 0,84, 
95% CI: 0,62-1,15).

Τα πολύ καλά αποτελέσματα της 
EΑ όσον αφορά στην πρόληψη της 
επαναιμορραγίας, μπορεί να οφεί-
λονται σε συνδυασμό παραγόντων. 
Καταρχάς ο αριθμός των συνεδρι-
ών που χρειάζονται προκειμένου 
να επέλθει εξάλειψη των κιρσών 
είναι σημαντικά μικρότερος στην 
ομάδα της απολίνωσης (2,5-4,1 
συνεδρίες), σε σχέση με την ομά-
δα της σκληροθεραπείας (2,9-6,5 
συνεδρίες). Αυτό μεταφράζεται σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα μέχρι 
την πλήρη εξάλειψη των κιρσών, 
άρα και μείωση του χρονικού δια-
στήματος όπου ο κίνδυνος λόγω 
της μη εξάλειψης των κιρσών είναι 
ακόμη υπαρκτός. 

Επίσης, η συχνότητα κλινικά ση-
μαντικών επιπλοκών ήταν μικρό-
τερη στην ομάδα της απολίνωσης. 
Ειδικότερα, τα επεισόδια αιμορραγί-
ας από έλκη μετά την ενδοσκοπική 
παρέμβαση ήταν λιγότερα σε όλες 
τις μελέτες εκτός από δύο27,28. 

Επιπλέον, στένωση οισοφάγου 
μετά απολίνωση καταγράφηκε μόνο 
σε μία μελέτη (2%)29, ενώ στους 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σκλη-
ροθεραπεία, παρατηρήθηκε σε συ-
χνότητα από 0% έως 30%. Τέλος, 
μικρότερη ήταν και η συχνότητα 
των σηπτικών επιπλοκών (λοίμωξη 
αναπνευστικού, αυτόματη βακτη-
ριδιακή περιτονίτιδα), στην ομάδα 
των ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε απολίνωση. 

Με βάση τα αποτελέσματα, η εν-
δοσκοπική απολίνωση έχει καταστεί 
η ενδοσκοπική θεραπεία εκλογής 
για την πρόληψη της επαναιμορ-
ραγίας από οισοφαγικούς κιρσούς.
Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκα-
θαριστεί πλήρως είναι εάν ο ρυθ-
μός επανεμφάνισης των κιρσών 
είναι ταχύτερος στην ομάδα των 
ασθενών που υποβάλλονται σε 
απολίνωση.

Ενδοσκοπική απολίνωση 
και σκληροθεραπεία
έναντι ενδοσκοπικής 
απολίνωσης

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί εν-
δοσκόποι χρησιμοποίησαν το συν-
δυασμό απολίνωσης και σκληρο-
θεραπείας για να επιτύχουν ριζικό-
τερη εκρίζωση των κιρσών και να 
προλάβουν την υποτροπή τους. Η 
λογική της συνδυασμένης αγωγής 
βασίζεται στο σκεπτικό ότι η απο-
λίνωση επιτυγχάνει την εξάλειψη 
μόνο των υποβλεννογόνιων κιρσών, 
ενώ η σκληροθεραπεία εξαλείφει 
και τα διατιτραίνοντα αγγεία που 
τροφοδοτούν τους κιρσούς.

Παρόλ’ αυτά, πρόσφατη μετα-
νάλυση 7 συγκριτικών μελετών, 
που συμπεριέλαβαν συνολικά 453 
ασθενείς και χαρακτηρίζονταν από 
σημαντική ετερογένεια ως προς το 
σχεδιασμό τους, δεν έδειξε σημα-
ντική υπεροχή της συνδυασμένης 
ενδοσκοπικής θεραπείας, ούτε όσον 
αφορά την επαναιμορραγία (OR: 
1,12; 95% C.I.: 0,69-1,81), ούτε όσον 
αφορά τη θνητότητα (OR: 1,1; 95% 
C.I.: 0,70-1,74)30. Όπως αναμε-
νόταν, η συνδυασμένη θεραπεία 
επεπλάκη με σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό οισοφαγικών στενώσεων 
(p<0,001). 

Eνδοσκοπική απολίνωση 
έναντι φαρμακευτικής
θεραπείας

Τέσσερις μελέτες31-34 υπάρχουν 
στη βιβλιογραφία (η μία υπό μορφή 
abstract) που εκτιμούν την αποτε-
λεσματικότητα της ενδοσκοπικής 
απολίνωσης έναντι της χορήγη-
σης μη ειδικών β-αποκλειστών και 
μονονιτρικού ισοσορβίτη. Σε μία 
από αυτές31 δεν υπήρξε σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες σε 
ό,τι αφορά τα επεισόδια επαναι-
μορραγίας και την επιβίωση. Στη 
δεύτερη μελέτη32 οι Lo και συν. 
παρατήρησαν ότι οι ασθενείς που 
υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική απο-
λίνωση παρουσίασαν σημαντικά 
λιγότερα επεισόδια επαναιμορρα-
γίας αλλά, παραδόξως, αυξημένη 
θνητότητα. 

Στην τρίτη μελέτη33 οι Villanueva 
και συν. κατέγραψαν θετικότερα 
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα 
επεισόδια επαναιμορραγίας και τις 
επιπλοκές στην ομάδα των ασθε-
νών που έλαβαν φαρμακευτική θε-
ραπεία. Τέλος, στην τέταρτη μελέ-

τη34 οι Patch και συν. κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η φαρμακευτική 
θεραπεία είναι ισοδύναμης αξίας 
με την ενδοσκοπική απολίνωση. 
Ο διαφορετικός σχεδιασμός των 
μελετών αυτών φαίνεται ότι ευ-
θύνεται για τα διαφορετικά απο-
τελέσματα35.

Eνδοσκοπική απολίνωση 
και β-αναστολείς 
έναντι ενδοσκοπικής
απολίνωσης

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μελέτη 
που να συγκρίνει τη συνδυασμένη 
αγωγή με ενδοσκοπική απολίνωση 
και β-αναστολείς έναντι της απο-
λίνωσης ως μονοθεραπεία. Σε μία 
μόνο μελέτη36, 122 ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν να υποβληθούν σε EΑ 
μόνο ή σε συνδυασμένη αγωγή με 
EΑ, ναδολόλη και σουκραλφάτη. Η 
πιθανότητα επαναιμορραγίας ήταν 
σημαντικά μικρότερη στην ομάδα της 
συνδυασμένης αγωγής (26% έναντι 
50%), ενώ και η θνητότητα ήταν μι-
κρότερη, αλλά όχι σημαντικά.

TIPS

Η διασφαγιτιδική διηπατική πυλαι-
οσυστηματική αναστόμωση (TIPS) 
αποσκοπεί στη μείωση της πυλαίας 
υπέρτασης με την τοποθέτηση μίας 
μεταλλικής αυτοδιατεινόμενης εν-
δοπρόσθεσης εντός του ηπατικού 
παρεγχύματος, η οποία συνδέει 
έναν κύριο κλάδο της πυλαίας με 
μία ηπατική φλέβα. Έτσι, ένα μέ-
ρος της πυλαίας ροής διοχετεύε-
ται κατευθείαν στη συστηματική 
κυκλοφορία και αποσυμφορείται 
το πυλαίο σύστημα.
Η φιλοσοφία της μεθόδου είναι 
αντίστοιχη των χειρουργικών ανα-
στομώσεων, αλλά με αποφυγή 
της γενικής αναισθησίας και των 
χειρουργικών χειρισμών. Παρά 
ταύτα, δε στερείται κινδύνων και 
επιπλοκών. Η μείωση της ροής του 
αίματος στο ήπαρ μπορεί να επι-
δεινώσει περαιτέρω την ηπατική 
λειτουργία, ενώ υψηλό ποσοστό 
ασθενών (34%) παρουσιάζουν de 
novo ηπατική εγκεφαλοπάθεια μετά 
την τοποθέτηση TIPS. Η δεξιά καρ-
διακή ανεπάρκεια, η προϋπάρχουσα 
σοβαρή ηπατική εγκεφαλοπάθεια, 
η πολυκυστική νόσος των νεφρών 
και το ηπατικό νεόπλασμα αποτε-
λούν απόλυτες αντενδείξεις για 
την τοποθέτηση TIPS. 

Στο 20% περίπου των ασθενών 
που τοποθετείται TIPS θα επέλθει 
υποτροπή της κιρσορραγίας37. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων 
αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργία 
της ενδοπρόσθεσης (θρόμβωση, 
στένωση, μετακίνηση)38.

Εκτιμάται ότι όλοι σχεδόν οι ασθε-
νείς θα παρουσιάσουν στένωση 
του stent 2 περίπου χρόνια μετά 
την τοποθέτησή του. Γι’ αυτό επι-
βάλλεται η περιοδική εκτίμηση της 
βατότητάς του με Doppler υπε-
ρηχογράφημα ή αγγειογραφία. Η 
εφαρμογή διαστολών με μπαλόνι ή 
η τοποθέτηση νέας ενδοπρόσθεσης 
μέσα στην προηγούμενη μπορεί 
να δώσει λύση στο πρόβλημα της 
στένωσης.

Πρόσφατη μετανάλυση39 διερεύ-
νησε το ρόλο του TIPS σε σύγκριση 
με την ενδοσκοπική θεραπεία (με 

ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση 
β-αναστολέα) στην πρόληψη της 
επαναιμορραγίας και στη βελτίωση 
της επιβίωσης. Συμπεριελήφθησαν 
13 μελέτες που συμπεριέλαβαν 948 
ασθενείς και διαπιστώθηκε ότι το 
TIPS υπερτερεί σημαντικά στην πρό-
ληψη της υποτροπής της κιρσορρα-
γίας χωρίς αντίστοιχο όφελος στην 
επιβίωση. Πρέπει να επισημανθεί 
ότι, σε πολλές μελέτες, η επιβίωση 
ήταν καλύτερη στην ομάδα της εν-
δοσκοπικής θεραπείας, χωρίς όμως 
η μετανάλυση να αναδείξει στατι-
στικά σημαντική διαφορά. Επιπλέον, 
η πιθανότητα εκδήλωσης ηπατικής 
εγκεφαλοπάθειας ήταν σημαντικά 
μικρότερη μετά από ενδοσκοπική 
θεραπεία σε σύγκριση με την το-
ποθέτηση TIPS.

Αντίστοιχα ήταν τα συμπεράσματα 
μελέτης40 που συνέκρινε την τοπο-
θέτηση TIPS με τη φαρμακευτική 
θεραπεία στη δευτερογενή πρό-
ληψη της κιρσορραγίας. Οι ασθε-
νείς που έλαβαν φαρμακευτική 
αγωγή είχαν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα επαναιμορραγίας, μικρότερη 
συχνότητα εγκεφαλοπάθειας και 
αντίστοιχη θνητότητα με την ομάδα 
του TIPS.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, 
η υπεροχή του TIPS στην πρόληψη 
της επαναιμορραγίας αντισταθμίζε-
ται από την αδυναμία βελτίωσης 
της επιβίωσης, την επιδείνωση της 
ηπατικής λειτουργίας, την ανάπτυξη 
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, την 
ανάγκη παρακολούθησης για τη 
διαπίστωση και την αντιμετώπιση 
πιθανής στένωσης της ενδοπρό-
σθεσης και τέλος το υψηλό κόστος. 
Για τους λόγους αυτούς, το TIPS 
ενδείκνυται μόνο για τις περιπτώ-
σεις υποτροπιάζουσας, παρά τη 
σχολαστική εφαρμογή φαρμακευ-
τικής και ενδοσκοπικής θεραπείας, 
αιμορραγίας.

Χειρουργική θεραπεία

Εφαρμόσθηκε συστηματικά τα 
τελευταία 50 χρόνια αποσκοπώντας 
στην αποσυμφόρηση του πυλαί-
ου συστήματος μέσω δημιουργίας 
αναστομώσεων και διοχέτευσης 
του αίματος στην συστηματική 
κυκλοφορία. Είναι αποτελεσματι-
κή στη μείωση του κινδύνου της 
επαναιμορραγίας, αλλά προκα-
λεί επιδείνωση της ηπατικής λει-
τουργίας, επιπλέκεται με ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια και έχει υψηλή 
περιεγχειρητική θνητότητα. 

Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή 
χειρουργικών μεθόδων περιορίσθη-
κε λόγω της αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης της πυλαίας υπέρτασης 
με φαρμακευτικές και ενδοσκοπικές 
μεθόδους, καθώς και λόγω της δυ-
νατότητας τοποθέτησης TIPS.

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμε-
τώπισης περιορίζονται σε ασθενείς 
με υποτροπές της αιμορραγίας πα-
ρά την επαρκή φαρμακευτική και 
ενδοσκοπική θεραπεία, οι οποίοι 
έχουν σχετικά καλές ηπατικής εφε-
δρείες (Child-Pugh A) και συνήθως 
δεν είναι υποψήφιοι για μεταμό-
σχευση.

Παλαιότερα, η χειρουργική επέμ-
βαση συνίστατο στη δημιουργία 
αναστόμωσης μεταξύ πυλαίας και 
κάτω κοίλης φλέβας, με αποτέ-

λεσμα να μειώνεται δραστικά η 
άρδευση του ήπατος και οι ασθενείς 
να εμφανίζουν σοβαρή επιδείνωση 
της ηπατικής λειτουργίας και ηπα-
τική εγκεφαλοπάθεια. Αργότερα 
εφαρμόσθηκαν πιο εκλεκτικές ανα-
στομώσεις, όπως η άπω σπληνο-
νεφρική αναστόμωση (DSRS) και η 
τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύ-
ματος μικρής διαμέτρου (“H” graft, 
8-10mm) μεταξύ άνω μεσεντερίου 
και κάτω κοίλης φλέβας, με στόχο 
τη μείωση των επιπλοκών.

Σε 9 μελέτες41 όπου εφαρμόσθηκε 
DSRS και συμπεριελήφθησαν 309 
ασθενείς, η συχνότητα υποτροπής 
κυμάνθηκε μεταξύ 11-31% και η 
θνητότητα μεταξύ 22-55%. Μικρές 
συγκριτικές μελέτες έδειξαν ότι οι 
εκλεκτικές αναστομώσεις (DSRS, 
“H” graft) υπερέχουν της ενδο-
σκοπικής θεραπείας42 και των TIPS43 
στην πρόληψη της επαναιμορραγί-
ας, επιπλέκονται λιγότερο από το 
TIPS με ηπατική εγκεφαλοπάθεια, 
αλλά δεν υπερέχουν όσον αφορά 
την επιβίωση. Το μικρό μέγεθος των 
μελετών, τα πολλά μεθοδολογικά 
προβλήματα και το γεγονός ότι προ-
έρχονται από κέντρα εξειδικευμένα 
στις συγκεκριμένες επεμβάσεις, 
καθιστούν την εξαγωγή συμπερα-
σμάτων λίαν επισφαλή. Συνεπώς, η 
χειρουργική αντιμετώπιση έχει θέση 
μόνο όταν όλες οι άλλες μέθοδοι 
αποτύχουν.

Ηπατική μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί 
τη μόνη οριστική θεραπεία, αφού 
αίρει ταυτόχρονα την ηπατική ανε-
πάρκεια και την πυλαία υπέρταση44. 
Κιρρωτικοί ασθενείς που παρουσι-
άζουν υποτροπιάζοντα επεισόδια 
κιρσορραγίας πρέπει να μπαίνουν 
σε λίστα μεταμόσχευσης. 

Η πρόγνωση μετά τη μεταμό-
σχευση είναι πολύ καλή, με την 
επιβίωση να ανέρχεται στο 80% με 
90% τον πρώτο χρόνο και να φθάνει 
στο 60% την πρώτη πενταετία45. 
Πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί 
η σχετική ένδεια μοσχευμάτων και 
η ανάγκη αναμονής για πολλούς 
μήνες. Εφόσον η αιμορραγία δεν 
ελέγχεται με συντηρητικά μέσα 
πρέπει να τοποθετείται TIPS, να 
διενεργείται άπω σπληνονεφρική 
αναστόμωση ή τοποθέτηση “H” 
graft, ώστε να μη δημιουργούνται 
τεχνικά προβλήματα σε πιθανή μελ-
λοντική μεταμόσχευση.

Συμπεράσματα

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, 
κάθε ασθενής που επιβιώνει του 
πρώτου επεισοδίου κιρσορραγίας 
πρέπει να λαμβάνει αγωγή για την 
πρόληψη της υποτροπής.

Η θεραπεία εκλογής είναι οι μη 
εκλεκτικοί β-αναστολείς (προπρα-
νολόλη, ναδολόλη). Είναι εξίσου 
αποτελεσματικοί με την ενδοσκο-
πική θεραπεία, αλλά είναι εύκολα 
διαθέσιμοι, έχουν λιγότερες πα-
ρενέργειες και είναι φθηνοί. Τα νι-
τρώδη ως μονοθεραπεία δεν έχουν 
θέση στην πρόληψη της επαναιμορ-
ραγίας. Ενδεχομένως, μπορεί να 
προστεθούν σε ασθενείς που δεν 
ανταποκρίνονται στους β-αναστο-
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λείς, αλλά αυτό προϋποθέτει την 
αιμοδυναμική εκτίμηση με μέτρηση 
της HVPG. Η εκτίμηση όμως της 
HVPG είναι αξιόπιστη μόνο όταν 
γίνεται επεμβατικά και ως εκ τού-
του δεν μπορεί να τύχει καθολικής 
εφαρμογής στην κλινική πράξη.

Η ενδοσκοπική απολίνωση υποκα-
τέστησε σταδιακά την ενδοσκοπική 
σκληροθεραπεία, διότι είναι πιο 
αποτελεσματική στην πρόληψη 
της επαναιμορραγίας, καλύτερα 
ανεκτή και με λιγότερες παρενέρ-
γειες. Έχει ένδειξη σε ασθενείς 
που δε μπορούν να ανεχτούν τους 
β-αναστολείς ή η χορήγησή τους 
αντενδείκνυται ή αιμορραγούν ενώ 
βρίσκονται σε αγωγή με β-αναστο-
λέα. Ο συνδυασμός β-αναστολέα 
και ενδοσκοπικής απολίνωσης εν-
δεχομένως πλεονεκτεί της μονοθε-
ραπείας, αλλά δεν έχει μελετηθεί 
επαρκώς.

Η τοποθέτηση TIPS ενδείκνυται 
σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
υποτροπή της αιμορραγίας, δεν 
ανταποκρίνονται στην ενδοσκοπι-
κή θεραπεία, έχουν προχωρημένη 
ηπατική νόσο (Child-Pugh B ή C) και 
είναι υποψήφιοι για ηπατική μετα-
μόσχευση.

Η χειρουργική θεραπεία επιφυ-
λάσσεται για ασθενείς που δεν αντα-
ποκρίνονται στη φαρμακευτική και 
ενδοσκοπική θεραπεία, με την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν ικανοποιητικές 
ηπατικές εφεδρείες (Child-Pugh Α). 
Ενδείκνυται επίσης σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν συχνά επεισόδια αι-
μορραγίας λόγω υποτροπιάζουσας 
στένωσης ή απόφραξης τοποθετη-
θέντος TIPS.

Τέλος, η ηπατική μεταμόσχευση 
αποτελεί τη μόνη οριστική λύση για 
ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανε-
πάρκεια, που παράλληλα παρου-
σιάζουν υποτροπιάζοντα επεισόδια 
αιμορραγίας.
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