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Αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης στην πρό-
ληψη του ορθοκολικού καρκίνου

Flossmann E, Rothwell PM. British Doctors Aspirin Trial and 
the UK-TIA Aspirin Trial. Effect of aspirin on long-term risk of 
colorectal cancer: consistent evidence from randomised and 
observational studies. Lancet 2007; 369(9573):1603-13.

Είναι γνωστό ότι τρεις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η ασπιρίνη ελαττώνει την επανεμφάνιση 
αδενωμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με ιστορικό 
αδενώματος ή καρκίνου (n Engl J Med 2003; 348:891-9, 
n Engl J Med 2003; 348:883-90, Gastroenterology 2003; 
125:328-36), ενώ, αντίθετα, σε δύο άλλες δε διαπιστώθηκε 
προστατευτική δράση της ασπιρίνης έναντι του ορθοκολικού 

καρκίνου τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες (Ann 
Intern Med 1998; 128:713-20, JAMA 2005; 294:47-55).

Στην παρούσα μελέτη, οι συγγραφείς παρουσιάζουν την 
έκβαση δύο τυχαιοποιημένων μελετών (British Doctors 
Aspirin Trial (BDAT) και United Kingdom Transient Ischaemic 
Attack Aspirin Trial (UK-TIA)) όσον αφορά στην ανάπτυξη 
ορθοκολικού καρκίνου. Στη μετα-ανάλυση προκύπτει ότι η 
κατανάλωση ασπιρίνης σχετίζεται με στατιστικά σημαντική 
ελάττωση του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου (hazard 
ratio 0,74, 95% CI 0,56-0,97). Η προστατευτική δράση της 
ασπιρίνης είναι μεγαλύτερη σε αυτούς που την ελάμβαναν 
τουλάχιστον για 5 έτη (0,37, 0,20-0,70) και γίνεται εμφανής 
μετά τα πρώτα 10 έτη χορήγησης (0–9 έτη: 0,92, 0,56-1,49 
και έτη 10-19: 0,60, 0,42–0,87).

Στις ανωτέρω μελέτες χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με-
γάλες δόσεις (BDAT: 500 mg και UK-TIA: 300–1200 mg) 
και πιθανόν το γεγονός αυτό να εξηγεί τα διαφορετικά 
αποτελέσματα σε σχέση με τις προαναφερθείσες, αφού 
είναι πλέον γνωστό ότι χαμηλές δόσεις ασπιρίνης δεν 
επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου (JAMA 2005; 294:914-
23). Eπίσης, θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες της ασπιρίνης στο γαστρεντερικό 
σύστημα (αιμορραγία, αναιμία, δυσπεψία), οδηγούν κατά 
κανόνα σε ενδοσκοπήσεις και πρωιμότερη διάγνωση ή/και 
αφαίρεση προκαρκινικών βλαβών.

Επί του παρόντος, τα δεδομένα δεν είναι τόσο ισχυρά που 
να συνηγορούν σε γενικευμένη εφαρμογή προγράμματος 
χημειοπροφύλαξης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου 
στο γενικό πληθυσμό με αυξημένες δόσεις ασπιρίνης, 
αφού και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες υπάρχουν και 

εναλλακτικές λύσεις (screening colonoscopy). 
Όμως, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι η χημειοπρο-

φύλαξη είναι κατ’ αρχήν εφικτή και πιθανόν η εφαρμογή 
της σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών να έχει θετικά απο-
τελέσματα.

Επιβίωση ασθενών με υψηλόβαθμη δυσπλασία 
σε οισοφάγο Barrett μετά ενδοσκοπική και χει-
ρουργική θεραπεία

Prasad GA et al. Long-Term Survival Following Endoscopic 
and Surgical Treatment of High-Grade Dysplasia in Barrett’s 
Esophagus. Gastroenterology 2007; 132:1226-32.

Η ανεύρεση υψηλόβαθμης δυσπλασίας σε ασθενή με 
οισοφάγο Barrett (ΟΒ) εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικά 
θεραπευτικά διλήμματα. Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευ-
θυντήριες οδηγίες και εφόσον η διάγνωση επιβεβαιωθεί 
από εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, ο ασθενής πρέπει 
να παραπεμφθεί για οισοφαγεκτομή, η οποία όμως έχει 
υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας ακόμα και 
σε εξειδικευμένα κέντρα. Στη συνήθη κλινική πράξη, όμως, 
οι ασθενείς αυτοί είναι υψηλού χειρουργικού κινδύνου, 
γεγονός που καθιστά τη χειρουργική παρέμβαση λιγότερο 
ελκυστική. Εναλλακτικά, τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται 
ενδοσκοπικές τεχνικές με φωτοδυναμική θεραπεία και/ή 
βλεννογονεκτομή, σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κιν-
δύνου, όμως δεν υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα μεταξύ 
χειρουργικής και ενδοσκοπικής θεραπείας.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα μελέτη από τη Mayo 
Clinic, αν και αναδρομική, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί 
είναι η πρώτη φορά που συγκρίνεται η έκβαση ασθενών 
με υψηλόβαθμη δυσπλασία σε ΟΒ, μετά χειρουργική και 
ενδοσκοπική θεραπεία. Συνολικά μελετήθηκαν 70 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε οισοφαγεκτομή και 129 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε φωτοδυναμική θεραπεία με ή χωρίς 
βλεννογονεκτομή. Μετά από παρακολούθηση σχεδόν 5 
ετών (61 έναντι 59 μηνών), δεν υπήρχαν διαφορές στη 
θνητότητα μεταξύ των δύο ομάδων (6/70, 8,5% , έναντι 
11/129, 9%, p=0,76), ενώ η θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε 
δεν αποτελούσε προγνωστικό παράγοντα επιβίωσης στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι θάνατοι και στις δύο ομάδες 
δε σχετίζονταν με τη νόσο. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι 
ασθενείς της ενδοσκοπικής ομάδας είχαν περισσότερα 
συνοδά (κυρίως καρδιολογικά) προβλήματα, σε σχέση με 
τους ασθενείς της χειρουργικής ομάδας, όμως οι ασθενείς 
της χειρουργικής ομάδας είχαν μεγαλύτερο μήκος του ΟΒ 
κατά 2 cm.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο πρωτόκολλο πα-
ρακολούθησης των ασθενών που υπεβλήθησαν σε εν-
δοσκοπική θεραπεία. Όλοι υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπικό 
υπερηχογράφημα και βλεννογονεκτομή επί βλεννογόνιας 
ανωμαλίας (80%), ελάμβαναν διπλή δόση αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων, ενώ μετά τη θεραπεία υποβάλλονταν 
σε ενδοσκόπηση κάθε 3 μήνες τα 2 πρώτα έτη και κάθε 
6 μήνες στη συνέχεια, εφόσον δεν προέκυπτε υψηλό-
βαθμη δυσπλασία. Σε κάθε ενδοσκόπηση ακολουθούταν 
αυστηρό πρωτόκολλο λήψης βιοψιών (ανά 1 cm σε κάθε 
τεταρτημόριο).

Στη χειρουργική ομάδα, η διεγχειρητική θνητότητα ήταν 
1,4% (1/70), η νοσηρότητα 38% και 9 (12,6%) ασθενείς 
παρουσίασαν μετεγχειρητική στένωση που απαιτούσε 
ενδοσκοπικές διαστολές. Καρκίνος αναγνωρίστηκε στο 
χειρουργικό παρασκεύασμα σε 9 ασθενείς (12,8%), χωρίς 
όμως λεμφαδενική διασπορά. Στην ενδοσκοπική ομάδα, 
εκρίζωση της υψηλόβαθμης δυσπλασίας επετεύχθη στο 
88% των ασθενών στο πρώτο έτος και στο 86% στο τρίτο. 
8 (6,2%) ασθενείς, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 
ανέπτυξαν καρκίνωμα (5 βλεννογόνιο και 3 υποβλεννογόνιο) 
και οι 7 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε οισοφαγεκτομή. Το πιο 
συχνό πρόβλημα ήταν η ανάπτυξη στενώσεων (27%), οι 

οποίες αντιμετωπίστηκαν με διαστολές.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα μπορεί να μην είναι γενι-

κεύσιμα, όμως είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι ένα 
αυστηρό πρωτόκολλο ενδοσκοπικής θεραπείας είναι ισάξιο 
της χειρουργικής θεραπείας μετά 5 έτη παρακολούθησης, 
σε ασθενείς με υψηλόβαθμη δυσπλασία και ΟΒ.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και μικροβιακή 
υπερανάπτυξη στο λεπτό έντερο

Posserud I et al. Small intestinal bacterial overgrowth in patients 
with irritable bowel syndrome. Gut 2007; 56:808-8.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετή 
συζήτηση για το ρόλο της μικροβιακής υπερανάπτυξης 
στο λεπτό έντερο στην παθογένεια των συμπτωμάτων 
στους ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ). 
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με ΣΕΕ εμφα-
νίζουν υπερανάπτυξη μικροβίων σε ποσοστά 38-84%. Σε 
όλες τις σχετικές μελέτες, όμως, χρησιμοποιήθηκαν για 
τη διάγνωση της μικροβιακής υπερανάπτυξης δοκιμασίες 
αναπνοής, οι οποίες αποτελούν έμμεσες μεθόδους με 
σχετικά χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα.

Η παρούσα Σουηδική μελέτη είναι η πρώτη στην οποία 
έγινε καλλιέργεια νηστιδικού υγρού (αναρρόφηση από 
το μανομετρικό καθετήρα) για τη διάγνωση μικροβιακής 
υπερανάπτυξης, ενώ παράλληλα έγινε αντροδωδεκα-
δακτυλονηστιδική μανομετρία και δοκιμασίες αναπνοής 
υδρογόνου (γλυκόζης και λακτουλόζης). Συμπεριελήφθησαν 
162 ασθενείς με ΣΕΕ (49 τύπου διάρροιας, 37 τύπου δυ-
σκοιλιότητας και 76 μικτού τύπου) σύμφωνα με τα κριτήρια 
της Ρώμης ΙΙ και 26 υγιείς μάρτυρες.

Συνολικά 7 (4%) ασθενείς εμφάνισαν καλλιέργειες εν-
δεικτικές μικροβιακής υπερανάπτυξης με ≥105 cfu/ml 
βακτηριδίων παχέος εντέρου έναντι 1 (4%) από τους υγιείς 
μάρτυρες. Οι περισσότεροι ασθενείς και μάρτυρες είχαν 
καλλιέργειες με χαμηλό αριθμό μικροβίων (101-3), κυρίως 
μυκήτων, αναπνευστικής και στοματικής χλωρίδας. Σχετικά 
αυξημένος αριθμός μικροβίων (χωρίς όμως να φτάνει στα 
επίπεδα διάγνωσης του συνδρόμου μικροβιακής υπερα-
νάπτυξης) διαπιστώθηκε στους ασθενείς σε σχέση με 
τους μάρτυρες: ≥104 cfu/ml σε 24% ασθενών έναντι 4% 
μαρτύρων (p=0,02), ≥103 cfu/ml σε 43% ασθενών έναντι 
12% μαρτύρων (p=0,002).

Σχετικά με τις δοκιμασίες αναπνοής, 54 ασθενείς και 20 
μάρτυρες υπεβλήθησαν σε test γλυκόζης, με θετικό απο-
τέλεσμα σε ένα ασθενή, του οποίου η καλλιέργεια έδειξε 
μικρόβια αναπνευστικής χλωρίδας 103 cfu/ml. Δοκιμασία 
λακτουλόζης έγινε σε 46 ασθενείς και 21 μάρτυρες με 
θετικό αποτέλεσμα σε 7 (15%) και 4 (20%) αντίστοιχα 
(p=nS). Οι καλλιέργειες σε αυτούς έδειξαν αριθμούς μι-
κροβίων ≥103 – 104 cfu/ml του τύπου αναπνευστικής και 
στοματικής χλωρίδας.

Οι 7 ασθενείς με διάγνωση συνδρόμου μικροβιακής υπε-
ρανάπτυξης έλαβαν θεραπεία, αλλά μόνο ο ένας εξ αυτών 
παρουσίασε βελτίωση των συμπτωμάτων ΣΕΕ. Επιπλέον, 
δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στην κινητικότη-
τα πριν και μετά την αντιβιοτική θεραπεία στους ασθενείς 
αυτούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρωταρχικό γεγονός 
στην παθογένεια των συμπτωμάτων τους είναι οι μεταβολές 
κινητικότητας και όχι η υπερανάπτυξη μικροβίων, η οποία 
πιθανότατα να αποτελεί επιφαινόμενο ή αποτέλεσμα της 
διαταραγμένης κινητικότητας.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη θέτει υπό αμφι-
σβήτηση το ρόλο της μικροβιακής υπερανάπτυξης στην 
παθογένεια των συμπτωμάτων ΣΕΕ και την αξιοπιστία των 
δοκιμασιών αναπνοής στη διάγνωση αυτών των διαταρα-
χών. Τον πρωταρχικό ρόλο φαίνεται ότι εξακολουθούν να 
έχουν οι μεταβολές της κινητικότητας, οι οποίες πιθανόν να 
αποτελούν και την αιτία για την υπερανάπτυξη μικροβίων 
σε μία υποομάδα αυτών των ασθενών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Εικόνα 1. Ιστικό παρασκεύασμα ορθοκο-
λικού καρκίνου.



Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
C και προχωρημένη ηπατική ίνωση

Bonkovsky HL, Snow KK, Malet PF, Back-Madruga C, Fontana 
RJ, Sterling RK, Kulig CC, Di Bisceglie AM, Morgan TR, Dienstag 
JL, Ghany MG, Gretch DR; HALT-C Trial Group .
J Hepatol 2007 Mar; 46(3):420-31. 

Παρότι η αποτελεσματικότητα της χορήγησης του συνδυ-
ασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης σε 
ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C είναι καλά τεκμηριωμένη, 
υπάρχουν λίγα στοιχεία στη βιβλιογραφία σχετικά με τα 
αποτελέσματα της θεραπείας στην ποιότητα ζωής (health-
related quality of life, HRQoL) και στη σεξουαλική υγεία.

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η HRQoL και η σε-
ξουαλική υγεία σε ασθενείς με προχωρημένη ίνωση και 
κίρρωση σχετιζόμενη με τον ιό της ηπατίτιδας C. Οι ασθε-
νείς συμπλήρωσαν ανάλογο ερωτηματολόγιο (36-item 
Short form Health Survey, Sf-36) πριν και μετά θεραπεία 
διάρκειας 24 εβδομάδων με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη 
και ριμπαβιρίνη (n=1.144).

273 ασθενείς (33%) παρουσίασαν ιολογική ανταπόκριση 
(HCV RnA (-)) την 20η εβδομάδα της θεραπείας και η χορή-
γηση του συνδυασμού συνεχίστηκε μέχρι την εβδομάδα 
48. Την 72η εβδομάδα πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 258 
ασθενείς. 180 παρουσίασαν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση 
(sustained virological response, SVR) και 78 υποτροπή.

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι ασθενείς παρουσίασαν 
διαφορές στην ποιότητα ζωής σε σχέση με υγιείς μάρτυρες. 
Ασθενείς με κίρρωση είχαν χαμηλότερη HRQoL βαθμολογία 
σε σύγκριση με ασθενείς με γεφυροποιό ίνωση (και στους 
οχτώ τομείς του Sf-36). Ασθενείς οι οποίοι πέτυχαν μόνιμη 
ιολογική ανταπόκριση είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση 
σε επτά τομείς, ενώ ασθενείς που παρουσίασαν υποτροπή, 
σε έναν τομέα. Στον τομέα της σεξουαλικής υγείας παρα-
τηρήθηκε βελτίωση σε ασθενείς με SVR και επιδείνωση σε 
ασθενείς με υποτροπή (p=0,03).

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η HRQoL μειώνεται σημα-
ντικά σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και προχωρημένη 
ίνωση ή κίρρωση. Η επιτυχής αντιϊκή θεραπεία σχετίζεται 
αφενός με τη μείωση της προόδου της ηπατικής νόσου και 
της επίπτωσης του ΗΚΚ, αφετέρου με κλινικά σημαντική 

βελτίωση της HRQoL. 

Επίπτωση της δημιουργίας χολολίθων και πα-
ράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με Ιδιοπαθή 
Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο (ΙΦΝΕ)

Parente F, Pastore L, Bargiggia S, Cucino C, Greco S, Molteni 
M, Ardizzone S, Porro GB, Sampietro GM, Giorgi R, Moretti R, 
Gallus S. Hepatology 2007 May; 45(5):1267-74.

Ο κίνδυνος της δημιουργίας χολολίθων σε ασθενείς με 
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο (ΙΦΝΕ) καθώς και οι 
υπεύθυνοι παράγοντες για αυτή την επιπλοκή δεν έχουν 
μελετηθεί αρκετά. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε 
η επίπτωση της δημιουργίας χολολίθων σε ασθενείς με 
νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, καθώς και οι σχετικοί 
παράγοντες κινδύνου.

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 634 ασθενείς με ΙΦΝΕ 
(429 ν. Crohn, 205 ελκώδης κολίτιδα) και έγινε σύγκριση 
με ομάδα ελέγχου (n=634, χωρίς την παρουσία χολολίθων 
στην έναρξη της μελέτης). Οι δύο ομάδες δεν παρουσίαζαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ηλικία, στο 
φύλο και στο δείκτη μάζας σώματος (body mass index, BMI). 
Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 7,2 έτη (5-11 έτη).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η επίπτωση 
της δημιουργίας χολολίθων ήταν 14,35/1.000 persons/year 
στη ν. Crohn συγκριτικά με 7,75 στην ομάδα ελέγχου 
(p=0,012) και 7,48/1.000 persons/year στην ελκώδη κο-
λίτιδα συγκριτικά με 6,06 στην ομάδα ελέγχου (p=0,38). 
Οι ακόλουθοι παράγοντες: ειλεοκολική εντόπιση στη ν. 
Crohn (oR, 2,14), διάρκεια της νόσου (oR, 4,26), >3 κλινικές 
υποτροπές (oR, 8,07), χειρουργική εκτομή ειλεού>30 εκ 
(oR, 7,03), >3 νοσηλείες (oR, 20,7), πολλαπλές θεραπείες 
με TPn (oR, 8,07), και μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο (oR, 
24,8) παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη 
δημιουργία χολολίθων σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν πως μόνο ασθενείς με νόσο 
του Crohn έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο δημιουργίας 
χολολίθων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ποσοστό 
μεγαλύτερο από 20% των περιπτώσεων δημιουργίας χολο-
λίθων αντιμετωπίζονται με χολοκυστεκτομή. Σε αντίθεση 
με τα παραπάνω αποτελέσματα ο κίνδυνος δημιουργίας 

χολολίθων σε ασθενείς με Ελκώδη κολίτιδα είναι μικρότερος 
και παρόμοιος με αυτόν της ομάδας ελέγχου.

Η μέτρηση της ελαστικότητας του ήπατος (LSM, 
Liver stiffness measurement) ως προγνωστικός 
παράγοντας σοβαρής πυλαίας υπέρτασης σε 
ασθενείς με κίρρωση του ήπατος σχετιζόμενη 
με χρόνια ηπατίτιδα C

Vizzutti F, Arena U, Romanelli RG, Rega L, Foschi M, Colagrande 
S, Petrarca A,Moscarella S, Belli G, Zignego AL, Marra F, Laffi G, 
Pinzani M. Hepatology 2007 May; 45(5):1290-7.

Η μέτρηση της HVPG (hepatic venous pressure gradient) 
αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της πίεσης 
στην πυλαία φλέβα και σχετίζεται με την εμφάνιση επιπλο-
κών σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. Η μέτρηση της ελα-
στικότητας του ήπατος (LSM, Liver stiffness measurement) 
έχει προταθεί επίσης σαν μια μη επεμβατική μέθοδος για 
την πρόβλεψη ανάπτυξης επιπλοκών της κίρρωσης. 

Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η δυνατότητα πρόβλε-
ψης των επιπλοκών της κίρρωσης σε σύγκριση με την HVPG 
σε 61 ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια από ιό ηπατίτιδας 
C. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης συνολικά 
βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της LSM 
και της HVPG (r=0,81, p<0,0001). Παρά το γεγονός της 
καλής συσχέτισης για τιμές της HVPG μικρότερες από 10 
ή 12 mm Hg (r=0,81, p=0,0003 και r=0,91, p<0,0001 
αντίστοιχα) δεν παρατηρήθηκε το ίδιο για τιμές HVPG ≥10 
mm Hg (r2=0,35, p<0,0001) ή ≥ 12 mm Hg (r2=0,17, 
p=0,02). Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συ-
σχέτιση της LSM και της παρουσίας κιρσών (p=0,002) παρά 
το γεγονός της μη ανάδειξης παρόμοιας συσχέτισης με το 
μεγέθος των κιρσών. 

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η LSM αποτελεί μια μη 
επεμβατική μέθοδο χρήσιμη σε ασθενείς με χρόνια ηπατο-
πάθεια και κλινικά σημαντική ή σοβαρή πυλαία υπέρταση 
παρά το γεγονός ότι δε θα μπορούσε να υποκαταστήσει 
την ενδοσκόπηση στην εκτίμηση των κιρσών οισοφάγου.
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