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Η διέγερση αισθητικών νευρικών απολήξεων του βλεννογόνου του οισοφάγου 
από το παλινδρομούν όξινο γαστρικό περιεχόμενο φαίνεται ότι αποτελεί τον 
κύριο παθογενετικό μηχανισμό στην αντίληψη του οπισθοστερνικού καύσους. 

Προϋπόθεση αποτελεί η διάταση των διακυτταρικών συνδέσεων και η επακόλουθη 
αυξημένη διαπερατότητα του οισοφαγικού βλεννογόνου, που επιτρέπει στο παλιν-
δρομούν υλικό να διεγείρει τοπικούς χημειοϋποδοχείς.

Ενώ έχει αποδειχθεί ότι το stress αυξάνει τη διαπερατότητα του κυλινδρικού επιθηλίου του 
γαστρεντερικού συστήματος και του πλακώδους επιθηλίου του δέρματος, δεν είναι γνωστή 
η δράση του στο πλακώδες επιθήλιο του οισοφάγου .

Είναι γνωστό ότι περίπου 60% των ασθενών με ΓΟΠΝ αναφέρουν έξαρση των παλινδρο-
μικών συμπτωμάτων σε περιόδους stress . Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι το stress αυξάνει 
τη σπλαγχνική υπερευαισθησία μέσω κεντρικών μηχανισμών . Παραμένει άγνωστη όμως 
η επίδρασή του στη διαπερατότητα του οισοφαγικού βλεννογόνου . Απάντηση σε αυτό το 
κρίσιμο ερώτημα προσπαθεί να δώσει η παρούσα μελέτη από την ομάδα της Leuven .

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα και διαπιστώθηκε ότι το οξύ stress αύξησε τον 
όγκο των κοπράνων, τη διαπερατότητα του λεπτού εντέρου και τη γλυκόζη αίματος . Επίσης, 
αυξήθηκαν τα μαστοκύτταρα του υποβλεννογόνιου και η διαπερατότητα του βλεννογόνου 
σε οξύ και πεψίνη εν αντιθέσει με τα πειραματόζωα της ομάδας ελέγχου . Η μικροσκόπηση 
με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε διάταση των κυτταρικών συνδέσεων μόνο στον οισο-

φαγικό βλεννογόνο των πειραματόζωων που είχαν 
υποβληθεί σε οξύ stress . 

Από κλινικής πλευράς, τα πειραματικά μοντέλα 
χρόνιου stress αποδίδουν καλύτερα την καθημερινή 
κλινική πράξη, από τα μοντέλα οξέος stress . Παρά 
ταύτα, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, προωθείται 
το μοντέλο της επίδρασης του stress στη διαπερα-
τότητα του οισοφαγικού βλεννογόνου . Σύμφωνα με 
αυτό, το stress προκαλεί ενεργοποίηση των μαστο-
κυττάρων, προκαλώντας απελευθέρωση μεσολα-
βητών . Το γεγονός αυτό προκαλεί με τη σειρά του 
αύξηση της διαπερατότητας του βλεννογόνου μέσω 
αύξησης του χώρου των διακυτταρικών συνδέσεων . 
Η επίδραση του οξέος και της πεψίνης προκαλεί 
την άμεση διάρρηξη των ισχυρών διακυτταρικών 
συνδέσεων, την ενεργοποίηση ενδοεπιθηλιακών 
υποδοχέων πόνου και επιπλέον μαστοκυττάρων . Προσαγωγές νευρικές ίνες μεταφέρουν 
κεντρικά τα μηνύματα του πόνου και σε δεύτερη φάση ενεργοποιούνται τοπικά αντανακλαστικά 
που προκαλούν σπασμό του τοιχώματος, με αποτέλεσμα την αντίληψη του καύσους .
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Η πρώτη μελέτη υποστηρίζει την παρούσα πολιτική 
κολονοσκοπικής επιτήρησης ασθενών με ορθοκο-
λική νεοπλασία και σύμφωνα με τα αποτελέσματά 

της, οι ασθενείς με 1-2 σωληνώδη αδενώματα πιθανόν 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς χωρίς 
ορθοκολική νεοπλασία. Στη δεύτερη υποστηρίζεται ο 
ενδοσκοπικός έλεγχος ασυμπτωματικών ατόμων με οικο-
γενειακό ιστορικό μεγάλων (> 10 mm) αδενωμάτων.  

Στην πρώτη, παρακολουθήθηκαν ασθενείς που συμπεριε-
λήφθησαν στη VA Cooperative Study #380 (Lieberman DA, 
et al . N Engl J Med 2000; 343:162-8), στην οποία περιγρά-
φηκαν τα πλέον προχωρημένα ιστολογικά ευρήματα 3121 
ασυμπτωματικών ατόμων που υποβλήθηκαν σε κολονοσκό-
πηση ελέγχου . Ο στόχος ήταν να προσδιοριστεί ο κίνδυνος 
προχωρημένης ορθοκολικής νεοπλασίας (υψηλόβαθμης 
δυσπλασίας και / ή καρκίνου) εντός 5,5 ετών σε σχέση με 
τα ευρήματα της κολονοσκόπησης ελέγχου . Στη μελέτη 
συμπεριελήφθησαν 895 από τους 1171 (76%) ασθενείς με 
αρχική ορθοκολική νεοπλασία, στους οποίους είχε συσταθεί 
κολονοσκοπική επιτήρηση και 298 από τους 501 (59,5%) 
χωρίς νεοπλασία, στους οποίους συνεστήθη επιτήρηση για 
λόγους σύγκρισης .

Από τους ασθενείς χωρίς αρχική νεοπλασία διαπιστώθηκε ότι 
το 24,8% είχαν νεοπλασματικές βλάβες στην κολονοσκόπηση 
επανελέγχου, ενώ το 2,3% είχαν υψηλόβαθμη δυσπλασία και 
/ ή καρκίνο . Στους ασθενείς με αρχικές βλάβες τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήταν 45,9% και 9,6% αντίστοιχα και οι διαφορές 
ήταν στατιστικά σημαντικές . Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των υποομάδων χωρίς αρχικές 
αλλοιώσεις και αυτής με 1-2 σωληνώδη αδενώματα < 10 

mm (RR: 1,92, CI: 0,83-4,42) . Αντίθετα, παρατηρήθηκε αυ-
ξημένος κίνδυνος προχωρημένης ορθοκολικής νεοπλασίας 
σε όλες τις άλλες υποομάδες . Ο δε κίνδυνος αυξάνονταν 
γραμμικά από τους ασθενείς με > 2 αδενώματα < 10 mm, 
στους ασθενείς με μεγάλα (> 10 mm) σωληνώδη ή θηλώδη 
αδενώματα και στους ασθενείς με υψηλόβαθμη δυσπλασία και 
καρκίνο . Ανάμεσα στους ασθενείς με θηλώδεις πολύποδες, 
ο κίνδυνος υψηλόβαθμης δυσπλασίας και / ή καρκίνου ήταν 
13,7% στην πρώτη ενδοσκόπηση ελέγχου και παρέμεινε 
υψηλός (11,9%) σε αυτούς τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
και σε δεύτερη ενδοσκόπηση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μελέτης . Συνολικά 1193 ασθενείς είχαν τουλάχιστον μία 
κολονοσκόπηση επανελέγχου και οι 21 (1,8%) εξ αυτών 
είχαν αλλοιώσεις με υψηλόβαθμη δυσπλασία ή καρκίνο . 
Οι 6 από τις 11 βλάβες εντοπίστηκαν στο ίδιο σημείο του 
παχέος εντέρου .

Τα κύρια μηνύματα από την παρούσα μελέτη είναι τα 
ακόλουθα:
•  Επιβεβαιώνονται προηγούμενες μελέτες για τον αυξημέ-

νο κίνδυνο ορθοκολικής νεοπλασίας στους ασθενείς με 
πολύποδες παχέος εντέρου .

•  Επιβεβαιώνεται η ορθότητα της πρόσφατης μεταβολής 
των κατευθυντήριων οδηγιών στους ασθενείς με 1-2 
σωληνώδη αδενώματα < 10mm, στην οποία προτείνεται 
η αύξηση του χρονικού διαστήματος κολονοσκόπησης 
επανελέγχου από 5 σε 5-10 έτη .

•  Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το ποσοστό 
ασθενών που βρέθηκε υψηλόβαθμη δυσπλασία ή καρκίνος 
κατά τη διάρκεια της επιτήρησης . Μολονότι οι κολονοσκο-
πήσεις έγιναν από έμπειρους ενδοσκόπους, το ποσοστό 

ήταν 2,3% στους ασθενείς με αρνητική κολονοσκόπηση 
ελέγχου και έφτανε το 9,6% στους ασθενείς με πολύποδες . 
Οι λόγοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με την ποιότητα 
της προετοιμασίας, τον ενδοσκόπο (ποσοστό ανίχνευσης 
αδενωμάτων, χρόνος απόσυρσης ενδοσκοπίου, τεχνική 
πολύποδεκτομής) ή και τον ασθενή (κάπνισμα, δείκτης 
μάζας σώματος, γονότυπος) . 

O σκοπός του δεύτερου άρθρου ήταν να διερευνηθεί ο 
σχετικός κίνδυνος για ορθοκολική νεοπλασία σε συγγενείς 
πρώτου βαθμού ασθενών με μεγάλους (> 10 mm) αδενω-
ματώδεις πολύποδες παχέος εντέρου . Μολονότι, τελικά η 
διαφορά στην ανεύρεση οποιασδήποτε νεοπλασίας μεταξύ 
συγγενών πρώτου βαθμού και μαρτύρων δεν ήταν στατιστι-
κά σημαντική (22,6% vs 16,3%, OR: 1,56, CI: 0,96-2,53, p = 
0,075), παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
ανεύρεση καρκίνου και μεγάλων (> 10mm) αδενωμάτων (8,4% 
vs 4,2%, OR: 2,27, CI: 1,01-5,09, p = 0,046) . Tα αντίστοιχα 
ποσοστά για την ανεύρεση καρκίνου ήταν 3,0% vs 1,0% OR: 
3,90 CI: 0,89-17,01 p = 0,07, και οι συγγραφείς εκτιμούν ότι 
η διαφορά ήταν οριακά μη σημαντική, πιθανότατα λόγω του 
μεγέθους του δείγματος .

Το πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης από τη Γαλλία, 
είναι ότι για πρώτη φορά ελέγχεται προοπτικά ο σχετικός 
κίνδυνος ορθοκολικής νεοπλασίας, σε ασυμπτωματικούς 
συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με μεγάλους (> 10 mm) 
αδενωματώδεις πολύποδες παχέος εντέρου . Στα μειονεκτή-
ματα της μελέτης είναι ότι συμπεριελήφθησαν και συγγενείς 
ατόμων με ορθοκολική νεοπλασία και αν εξαιρεθούν αυτοί 
ο σχετικός κίνδυνος στην ανεύρεση καρκίνου και μεγάλων 
αδενωμάτων θα ήταν 2,09 (έναντι 2,27) και η διαφορά θα 
ήταν μη σημαντική .

Παρά τους ανωτέρω περιορισμούς καθίσταται σαφές ότι 
οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με μεγάλα αδενώ-
ματα εμφανίζουν διπλάσιο κίνδυνο για καρκίνο και μεγάλα 
αδενώματα από το γενικό πληθυσμό . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
επίσης έχει το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
όταν οι ασθενείς είναι < 60 ετών (OR: 3,82, CI: 0,92-15,87, 
p = 0,07), άρρενες (OR: 4,01, CI: 1,45-11,09, p = 0,01), ή 
έχουν μεγάλα αδενώματα στο δεξιό κόλον (OR: 3,14, CI: 
1,27-7,73, p = 0,01) . Τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να 
επαληθευτούν και σε άλλες προοπτικές μελέτες και πιθανό-
τατα να επηρεάσουν την πολιτική ελέγχου πρώτου βαθμού 
συγγενών ασθενών με ορθοκολική νεοπλασία .

Ορθοκολική νεοπλασία: 5ετής κίνδυνος σε ασθενείς με αρνητική 
κολονοσκόπηση ελέγχου και αυξημένος κίνδυνος σε πρώτου βαθμού 
συγγενείς ασθενών με μεγάλα (> 10 mm) αδενώματα

Lieberman DA, Weiss DG, Harford WV, et al. Five - year colon surveillance after screening 
colonoscopy. Gastroenterology 2007; 133:1077-85. 
Cottet V, Pariente A, Nalet B, et al. Colonoscopic screening of first - degree relatives of patients 
with large adenomas: increased risk of colorectal tumors. Gastroenterology 2007; 133:1086-92.

Το stress αυξάνει τη διαπερατότητα του οισοφαγικού βλεννογόνου και των διακυτταρικών συνδέσεων

Farré R, De Vos R, Geboes K, et al. Critical role of stress in increased oesophageal mucosa permeability and dilated intercellular spaces. 
Gut 2007; 56:1191-7.
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Η αυτοάνοση παγκρεατίτιδα (ΑΠ) είναι μία κατάσταση 
για την οποία γίνεται ιδιαίτερος λόγος τελευταία. 
Μολονότι έχουν περιγραφεί λεπτομερώς η κλινική 

εικόνα και τα απεικονιστικά ευρήματα, υπάρχουν σχετικά 
ασαφείς πληροφορίες όσον αφορά τη θεραπεία και την 
παρακολούθηση αυτών των ασθενών. 

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι μετά τη διάγνωση ενδεί-
κνυται έναρξη θεραπείας με στεροειδή (πρεδνιζολόνη 25-50 
mg/24h) για 2-4 εβδομάδες και εν συνεχεία σταδιακή μείωση 
ανά 5 mg κάθε 2-4 εβδομάδες μέχρι τα 2,5-5 mg/24h, τα 
οποία χορηγούνται ως θεραπεία συντήρησης . Τα δεδομένα 

όμως που υπάρχουν στην παρακολούθηση αυτών των 
ασθενών, ιδιαίτερα μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από 
την αρχική διάγνωση, είναι σχετικά περιορισμένα .

Στην παρούσα αναδρομική μελέτη συμπεριελήφθησαν 42 
ασθενείς με διάγνωση αυτοάνοσης παγκρεατίτιδας κατά τη 
διάρκεια των ετών 1997-2005 . Οι 23 εξ αυτών δεν έλαβαν 
θεραπεία με στεροειδή ενώ οι 19 έλαβαν θεραπεία με 
πρεδνιζολόνη 25-50 mg αρχικά (οι περισσότεροι 30 mg) και 
εν συνεχεία θεραπεία συντήρησης 2,5-5 mg . Στην ομάδα 
ασθενών που δεν έλαβαν στεροειδή και μετά από μέση 
περίοδο παρακολούθησης 25 (1-92) μηνών 16 (70%) από 

αυτούς παρουσίασαν τα εξής προβλήματα: 9 σκληρυντική 
χολαγγείτιδα, 4 αποφρακτικό ίκτερο, λόγω στένωσης του 
περιφερικού χοληδόχου πόρου, 1 ψευδοκύστη αυξανόμενης 
διαμέτρου, 1 οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση και υδρονέφρωση 
και 1 διάμεση νεφρίτιδα . Στην ομάδα ασθενών που έλαβε 
στεροειδή και μετά από μέση παρακολούθηση 23 (4-45) 
μηνών, προβλήματα εμφάνισαν οι 6 (32%) εξ αυτών: 3 διά-
μεση πνευμονία και 3 αποφρακτικό ίκτερο λόγω στένωσης 
του περιφερικού χοληδόχου πόρου . Σε άλλους δύο ασθενείς 
παρατηρήθηκε οστεοπορωτικό κάταγμα Ο .Μ .Σ .Σ . και άσηπτη 
νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου, που αποδόθηκαν στη 
θεραπεία με στεροειδή . Στην πολυπαραγοντική ανάλυση 
η θεραπεία με στεροειδή (p = 0,029) και ο αποφρακτικός 
ίκτερος κατά τη διάγνωση της νόσου (p = 0,026), ήταν 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονταν με 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης .

Επομένως, η πρώιμη έναρξη θεραπείας με στεροειδή 
προλαμβάνει την εμφάνιση προβλημάτων στους ασθενείς 
με αυτοάνοση χρόνια παγκρεατίτιδα, ιδιαίτερα δε σε αυτούς 
που προσέρχονται με αποφρακτικό ίκτερο .   

Μακράς διάρκειας παρακολούθηση ασθενών με αυτοάνοση παγκρεατίτιδα 
με και χωρίς θεραπεία με στεροειδή

Hirano Κ, Tada Μ, Isayama Η, et al. Long - term prognosis of autoimmune pancreatitis with and 
without corticosteroid treatment. Gut 2007; 56:1719-24.

Η χρόνια ηπατοπάθεια εξαιτίας λοίμωξης από τον ιό της ηπατί-
τιδας Β σχετίζεται με τη νεκροφλεγμονώδη δράση και τον 
ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού. Ο ρόλος των επιπέδων 

της ALT σαν προγνωστικός παράγοντας ηπατικής βλάβης έχει 
συζητηθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία.  Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν να διευκρινίσει εάν τα φυσιολογικά 
επίπεδα τρανσαμινασών σχετίζονται με ηπατική βλάβη σε 
ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β που υπο-
βλήθηκαν σε βιοψία ήπατος. 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που συμπεριέλαβε 3 ομάδες 
ασθενών: α) μόνιμα φυσιολογικές τρανσαμινάσες [persistently 
normal ALT (PNALT)] β) ALT 1-1,5 X ULN και γ) ALT > 1,5 X ULN . 
192 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, 59 με μόνιμα φυσιολογικές 

τρανσαμινάσες, 26 με ALT 1-1,5 X ULN και 107 με ALT > 1,5 X ULN . Η 
μεγαλύτερη ηλικία, ο υψηλότερος βαθμός φλεγμονής στη βιοψία και 

HbeAg + ήταν προγνωστικοί παράγοντες του μεγαλύτερου βαθμού 
ίνωσης . 18% των ασθενών με PNALT είχαν στάδιο ίνωσης 2+ και 
34% είχαν βαθμό φλεγμονής 2 ή 3 .

Συνολικά 37% των ασθενών με PNALT είχαν σημαντικού βαθμού 
ίνωση ή φλεγμονή . Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων έδειξε 
ότι η πλειονότητα των ασθενών με ίνωση είχαν επίπεδα ALT στα 
ανώτερα φυσιολογικά . Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι υπάρχει 
σημαντική ίνωση και φλεγμονή σε ποσοστό 37% των ασθενών 

με PNALT, ενώ ηπατική βιοψία πιθανώς να πραγματοποιείται σε 
ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών και επίπεδα ALT στα 

ανώτερα φυσιολογικά .
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Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός του 
κατάλληλου χρονικού διαστήματος ελέγχου του ιικού 
φορτίου αφενός και των επιπέδων του ιικού φορτίου του ιού 

της ηπατίτιδας Β αφετέρου για την πρόγνωση της μακροχρόνιας 
αποτελεσματικότητας της χορήγησης λαμιβουδίνης. 

Τα επίπεδα του HBV DNA μετρήθηκαν στην αρχή της μελέτης, τις 
εβδομάδες 2, 4, 8, 12, 16, 24 και 32 και ετησίως μέχρι τα πέντε έτη 
θεραπείας σε 74 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (HBeAg +) που 
έλαβαν θεραπεία με λαμιβουδίνη . Δεκαεφτά (17) ασθενείς επέτυχαν 
ικανοποιητική ανταπόκριση [επίπεδα HBV DNA < 2000 copies/mL 
(400 IU/mL), HBeAg ορομετατροπή, φυσιολογικά επίπεδα ALT και 
απουσία μεταλλάξεων YMDD] μετά θεραπεία 5 ετών . Τα αποτε-
λέσματα της μελέτης (Receiver operating characteristic curves) 
έδειξαν ικανοποιητικούς πρώιμους προγνωστικούς παράγοντες την 

εβδομάδα 4 της θεραπείας . 
Οι περιοχές κάτω από την καμπύλη για τις εβδομάδες 4 και 16 ήταν 

0,89 και 0,94 αντίστοιχα, ενώ τα καλύτερα “cutoff” επίπεδα HBV DNA 
ήταν 4 και 3,6 log copies/mL (2000 και 800 IU/mL), αντίστοιχα . Όλοι 
οι ασθενείς με επίπεδα HBV DNA κατώτερα των παραπάνω επέτυχαν 
ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία στα 5 έτη, ενώ ασθενείς με 
επίπεδα ανώτερα των παραπάνω είχαν 83,8% και 87,7% πιθανότητα 
να επιτύχουν ικανοποιητική ανταπόκριση αντίστοιχα . 

Συμπερασματικά, σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται μέτρηση των επιπέδων του HBV DNA . Συστήνεται η θεραπεία 
να συνεχιστεί σε αυτούς με επίπεδα HBV DNA χαμηλότερα από 4 
log copies/mL (2000 IU/mL), ενώ η προσθήκη άλλου φαρμάκου ή 
η χορήγηση άλλης φαρμακευτικής ουσίας θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν αυτό το στόχο .

Η κλινική σημασία των μόνιμα φυσιολογικών επιπέδων ALT στη χρόνια ηπατίτιδα Β

Lai M, Hyatt BJ, Nasser I, Curry M, Afdhal NH. The clinical significance of persistently normal ALT in chronic hepatitis B infection. J Hepatol 2007 Dec; 
47(6):760-7. 

Τα επίπεδα HBV DNA την τέταρτη εβδομάδα της θεραπείας με λαμιβουδίνη αποτελούν προγνωστικό παράγοντα 
της ιικής ανταπόκρισης μετά θεραπεία 5 ετών

Yuen MF, Fong DY, Wong DK, Yuen JC, Fung J, Lai CL. Hepatitis B virus DNA levels at week 4 of lamivudine treatment predict the 5 - year ideal 
response. Hepatology 2007 Nov 20; 46(6):1695-1703. 
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Στη χρόνια ηπατίτιδα C (γονότυπος 1) η διάρκεια της 
θεραπείας με ιντερφερόνη παίζει σημαντικό ρόλο 
στην επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης 

[sustained virologic response (SVR)]. 
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η παράταση 

της χορήγησης θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη 
(PEG IFN) και ριμπαβιρίνη μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά 
επιτυχίας σε ασθενείς με αργή ανταπόκριση . Αργή αντα-
πόκριση στη θεραπεία ορίστηκε η μείωση των επιπέδων 
του HCV RNA τουλάχιστον 2 - log από τα αρχικά επίπεδα, 
με ανιχνεύσιμο HCV RNA στις 12 εβδομάδες και μη ανι-
χνεύσιμο στις 24 εβδομάδες (polymerase chain reaction, 
TaqMan, Roche; detection limit 10 IU/mL) .

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δεν είχαν λάβει 

θεραπεία στο παρελθόν (treatment - naïve patients), είχαν γονότυπο 1 και παρουσίασαν αργή 
ανταπόκριση σε 1,5 mg/kg/εβδομάδα peginterferon - alpha 2b και ριμπαβιρίνη 800-1400 mg/
ημέρα . Τυχαιοποιήθηκαν (1:1) να λάβουν θεραπεία για 48 ή 72 εβδομάδες . Δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στα ποσοστά μείωσης της δόσης και διακοπής χορήγησης της αγωγής ανάμεσα στις 
δύο ομάδες . Η ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας ήταν παρόμοια στην ομάδα που έλαβε 
θεραπεία 72 εβδομάδων με την ομάδα που έλαβε θεραπεία 48 εβδομάδων (48% versus 45%, 
p value not significant) .

Επίσης συνολικά το ποσοστό ανταπόκρισης της μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) ήταν 
μεγαλύτερο σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για 72 εβδομάδες (38% versus 18%, p = 0,026) . 
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παράταση της χορήγησης θεραπείας από 
48 σε 72 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 με αργή ιολογική 
ανταπόκριση σε θεραπεία με peginterferon - alpha 2b και ριμπαβιρίνη έχει σαν αποτέλεσμα τη 
βελτίωση του ποσοστού επίτευξης SVR ενώ δεν οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης της 
δόσης και διακοπής της θεραπείας .

Παράταση στις 72 εβδομάδες της χορήγησης πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης σε ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα C (γονότυπος 1) και αργή ανταπόκριση στη θεραπεία

Pearlman BL, Ehleben C, Saifee S. Treatment extension to 72 weeks of peginterferon and ribavirin in hepatitis c genotype 1 - infected slow responders. 
Hepatology 2007 Nov 28; 46(6):1688-1694.
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