
Στην παρούσα μελέτη από την Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ συμπεριελήφθησαν 1.819 α-
σθενείς, που υπεβλήθησαν σε προγραμ-
ματισμένη κολονοσκόπηση σε χρονικό 
διάστημα ενός έτους (6/2003-6/2004). 
Ο πληθυσμός της μελέτης χωρίστηκε σε 
3 ομάδες: ασυμπτωματικοί ενήλικες που 
υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ελέγχου, 
ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό ορθο-
πρωκτικής νεοπλασίας και συμπτωματικοί 
ενήλικες. Η μορφολογία των ευρημάτων 
ταξινομήθηκε με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Japanese Society for Cancer 

of the Colon and Rectum. Οι έμπειροι 
ενδοσκόποι που συμμετείχαν στη μελέτη 
χρησιμοποίησαν συμβατικά ενδοσκόπια 
λευκού φωτός, ενώ περιοχές αμφιβόλου 
διάγνωσης ψεκάζονταν με διάλυμα indigo 
carmine 0,1-0,4%.

Επίπεδα νεοπλάσματα διαγνώστηκαν στο 
9,4% του συνόλου των εξετασθέντων. Η 
συχνότητα ήταν μεγαλύτερη στους ασθε-
νείς με οικογενειακό ιστορικό (15,4%) από 
τον πληθυσμό ελέγχου (5,8%) και των 
συμπτωματικών ασθενών (6%). Συνολικά 
βρέθηκαν 1.308 πολυποειδείς βλάβες, εκ 

των οποίων οι 8 ήταν διηθητικό καρκίνωμα 
και οι 5 έδειξαν υψηλόβαθμη δυσπλασία 
(καρκίνωμα in situ). Από τις 209 επίπεδες 
βλάβες, οι 2 έδειξαν διηθητικό καρκίνωμα 
και οι 7 υψηλόβαθμη δυσπλασία. Από τις 
18 «καταδυόμενες» (depressed) βλάβες, 
οι 2 έδειξαν διηθητικό καρκίνωμα και οι 4 
υψηλόβαθμη δυσπλασία. Οι επίπεδες και 
«καταδυόμενες» βλάβες με προχωρημένη 
ιστοπαθολογία ήταν μικρότερης διαμέτρου 
από τους έμμισχους πολύποδες (15,9mm 
vs 19,2mm). 

Το παρόν άρθρο συμφωνεί με άλλες δη-

μοσιεύσεις από τις ΗΠΑ, τη Σουηδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να μας 
υπενθυμίζει ότι περίπου στο 6% των ασυ-
μπτωματικών ατόμων που υποβάλλονται 
σε κολονοσκόπηση ελέγχου με συμβατικά 
ενδοσκόπια ανευρίσκονται επίπεδες ή «κα-
ταδυόμενες» βλάβες. 

Η καλής ποιότητας προετοιμασία του ε-
ντέρου και η αφιέρωση επαρκούς χρόνου 
στην απόσυρση του ενδοσκοπίου είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των 
προκαρκινικών αλλοιώσεων.
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Η πίεση στην πυλαία φλέβα (Hepatic venous pressure gradient, 
HVPG) ως προγνωστικός παράγοντας σε ασθενείς με κιρσορραγία που 
υποβάλλονται σε φαρμακευτική και ενδοσκοπική θεραπεία
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Spanish Cooperative Group for Portal Hypertension and Variceal Bleeding
J Hepatol 2008 Feb; 48(2):229-236

Στην κιρσορραγία η πίεση στην πυλαία φλέβα [hepatic venous pressure gradient (HVPG)] 
αποτελεί προγνωστικό παράγοντα. Ωστόσο, η παραπάνω συσχέτιση δεν έχει μελετηθεί σε 
ασθενείς που λαμβάνουν την τρέχουσα θεραπεία. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο 
ρόλος της πρώιμης μέτρησης της HVPG ως προγνωστικός παράγοντας της αποτυχίας της 

θεραπείας, σε ασθενείς με κιρσορραγία που έλαβαν την τρέχουσα θεραπεία, καθώς και το 
εάν οι κλινικές παράμετροι έχουν παρόμοια προγνωστική σημασία. 

Συμπεριελήφθησαν 117 ασθενείς με κιρσορραγία, στους οποίους μετρήθηκε η HVPG σε 
χρονικό διάστημα 48 ωρών. Μελετήθηκε η αποτυχία της θεραπείας εντός 5 ημερών (μη 
ελεγχόμενη αιμορραγία, πρώιμη επαναιμορραγία ή θάνατος). Η πολυπαραγοντική ανάλυση 
έδειξε 3 παράγοντες που σχετίσθηκαν με την αποτυχία της θεραπείας εντός 5 ημερών: HVPG 
20, συστολική αρτηριακή πίεση στην εισαγωγή του ασθενούς <100mmHg και κίρρωση μη 
αλκοολικής αιτιολογίας.

Όταν μόνο κλινικοί παράγοντες συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση, το Child-Pugh, η συ-
στολική αρτηριακή πίεση στην εισαγωγή και η αιτιολογία ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί 
παράγοντες. Οι συγγραφείς καταλήγουν πως η HVPG αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα σε ασθενείς με κιρσορραγία που έλαβαν φαρμακευτική και ενδοσκοπική θερα-
πεία, αλλά παρόμοια προγνωστική αξία έχουν και οι κλινικοί παράγοντες.

Διπλή – τυφλή ελεγχόμενη μελέτη για την αποτελεσματικότητα της ροσιγλιταζόνης 
στην ήπια προς μέτρια ελκώδη κολίτιδα
Lewis JD, et al. Rosiglitazone for active ulcerative colitis: a randomized placebo – controlled trial. Gastroenterology 
2008; 134:688

Η ροσιγλιταζόνη (Avandia) είναι αντιδιαβητικό φάρμακο 
της οικογένειας των θειαζολιδινεδιονών, που χρησιμο-
ποιείται για το Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ. Οι 
peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) είναι 
μέλη των υποδοχέων του πυρήνα των κυττάρων που 
εμπλέκονται στη διαδικασία της μεταγραφής. Τα αντιδι-
αβητικά δισκία της κατηγορίας των θειαζολιδινεδιονών 
είναι ligands του γ- υποτύπου των PPARs, ενώ υψηλά 
επίπεδα της PPAR- γ πρωτεΐνης εκφράζονται στο λιπώδη 
ιστό και στο επιθήλιο του παχέος εντέρου. Πρόδρομες 
μελέτες έχουν δείξει αντιφλεγμονώδη δράση των PPAR-γ 
ligands, ιδιαίτερα στο παχύ έντερο, με ελάττωση της 
παραγωγής κυτταροκινών (IL-1β, TnFα) και αναστολή 
του πολλαπλασιασμού των φλεγμονωδών κυττάρων. 
Η δράση, όμως, των φαρμάκων αυτών στην ελκώδη 
κολίτιδα παραμένει υπό διερεύνηση.

Στην παρούσα πολυκεντρική διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη 
με placebo μελέτη, χορηγήθηκε ροσιγλιταζόνη 4mg 
x 2 ή placebo για 12 εβδομάδες σε 105 ασθενείς με 
ήπια προς μέτρια ενεργό ελκώδη κολίτιδα (Mayo score 
4-10). Ταυτόχρονη θεραπεία με μεσαλαζίνη > 2g/24h, 
στεροειδή (< πρεδνιζόνη 20mg/24h), βουδεσονίδη (< 
9mg/24h) επιτρέπονταν αν είχε προηγηθεί χορήγηση των 
ανωτέρω για >4 εβδομάδες χωρίς βελτίωση συμπτω-

μάτων, όπως και η ενδοορθική χορήγηση στεροειδών 
ή μεσαλαζίνης > 2 εβδομάδες. Η ταυτόχρονη θεραπεία 
με αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη επιτρεπόταν 
εφόσον χορηγούνταν για > 4 μήνες.

Η κλινική ανταπόκριση ορίστηκε ως ελάττωση του 
Mayo score ≥2 μονάδες, ενώ κλινική ύφεση ορίστηκε ως 
Mayo score ≤ 2 μονάδες. Μετά 12 εβδομάδες θεραπείας 
23 (44%) ασθενείς της ομάδας ροσιγλιταζόνης και 12 
(23%) ασθενείς της ομάδας placebo εμφάνισαν κλινική 
ανταπόκριση (p=0,04), ενώ κλινική ύφεση επετεύχθη 
σε 9 (17%) ασθενείς της ομάδας ροσιγλιταζόνης και 1 
(2%) ασθενή της ομάδας placebo (p=0,01). Ενδοσκοπική 
ύφεση ήταν σχετικά σπάνια και στις δύο ομάδες (8% 
στη ροσιγλιταζόνη vs 2% placebo, p=0,34).

Μολονότι γεννιούνται ερωτήματα σχετικά με το πολύ 
μικρό ποσοστό ενδοσκοπικής ύφεσης, η παρούσα 
μελέτη τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της ρο-
σιγλιταζόνης στην ήπια προς μέτρια ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα. Το προσδοκώμενο όφελος από τη χρήση 
του φαρμάκου θα πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με 
πιθανές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (έμφραγμα 
μυοκαρδίου, κατάγματα), οι οποίες αν και δεν παρατη-
ρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, αποτελούν θεωρητικό 
ενδεχόμενο.

Υψηλότερη συχνότητα παθολογικού test 
Παπανικολάου σε γυναίκες με Ιδιοπαθή 
Φλεγμονώδη Νοσήματα  Εντέρου (ΙΦΝΕ)
Kane S, et al. Higher Incidence of Abnormal Pap Smears in 
Women With Inflammatory Bowel Disease. Am J Gastroenterol 
2008; 103:631

Είναι γνωστό από μελέτες σε ασθενείς με HIV (+) και 
ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν συχνά ανοσοκατα-
στολή, ότι υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα παθολογικού 
test Παπανικολάου (Pap-test). Η παρούσα μελέτη από το 
Σικάγο διερεύνησε την πιθανότητα παθολογικού Pap-test 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ (8 με ελκώδη κολίτιδα και 32 με νόσο 
Crohn) σε σχέση με μάρτυρες συγκρίσιμης ηλικίας, φυλής 
και συντρόφων. Η συχνότητα οποιουδήποτε παθολογικού 
Pap-test ήταν 42,7% στις ασθενείς με ΙΦΝΕ vs 7% στις 
μάρτυρες (p<0,001), ενώ οι ασθενείς με ΙΦΝΕ εμφάνιζαν 
σοβαρότερες βλάβες σε σχέση με τις μάρτυρες (p<0,001). 
Η προηγηθείσα χορήγηση ανοσοκαταστολής σχετιζόταν 
με αυξημένο κίνδυνο παθολογικού Pap-test (oR 1,5, CI 
1,2 - 4,1, p=0,021). Τα παθολογικά ευρήματα του Pap-test 
οφείλονταν σε αυξημένη συχνότητα λοίμωξης από HPV 
16 ή 18. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αφενός θα 
πρέπει να ευαισθητοποιήσουν τους γαστρεντερολόγους 
για την ετήσια διενέργεια Pap-test σε όλες τις ασθενείς 
με ΙΦΝΕ, ιδίως μετά τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών, 
ενώ αν απαιτείται γενικευμένος εμβολιασμός των ασθενών 
αυτών έναντι HPV μένει να απαντηθεί.

Αυξημένη συχνότητα επίπεδων ορθοπρωκτικών νεοπλασμάτων σε ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς ενήλικες
Soetikno RM, et al. Prevalence of nonpolypoid (flat and depressed) colorectal neoplasms in asymptomatic and symptomatic adults. JAMA 2008; 299:1027
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Πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 14 vs 24 εβδομάδες σε 
ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (γονότυπος 2 ή 3) και ταχεία ιολογική 

ανταπόκριση
Dalgard O, Bjøro K, Ring-Larsen H, Bjornsson E, Holberg-Petersen M, Skovlund E, Reichard 
O, Myrvang B, Sundelöf B, Ritland S, Hellum K, Frydén A, Florholmen J, Verbaan H; North-C 

Group
Hepatology 2008 Jan; 47(1):35-42

Ποιότητα ζωής και καθημερινή δραστηριότητα σε ασθενείς με 
πρωτοπαθή χολική κίρρωση
Selmi C, Gershwin ME, Lindor KD, Worman HJ, Gold EB, Watnik M, Utts J, 
Invernizzi P, Kaplan MM, Vierling JM, Bowlus CL, Silveira MG, Bossi I; USA PBC 
Epidemiology Group
Hepatology 2007 Dec; 46(6):1836-43

Μια πρόσφατη μη τυχαιοποιημένη πιλοτική 
μελέτη έδειξε ότι ασθενείς με χρόνια ηπατί-
τιδα C (γονότυποι 2/3) και ταχεία ιολογική 
ανταπόκριση [Rapid Virological Response 
(RVR)] παρουσίασαν 90% μόνιμη ιολογική 
ανταπόκριση [Sustained Virological Response 
(SVR)] μετά από θεραπεία διάρκειας 14 ε-
βδομάδων. Πραγματοποιήθηκε μία τυχαι-
οποιημένη μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση 
των παραπάνω αποτελεσμάτων.

428 ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία 
στο παρελθόν με γονότυπο 2 ή 3 συμμετεί-
χαν στη μελέτη. Ασθενείς που επέτυχαν RVR 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 14 (ομάδα Α) 
ή 24 (ομάδα Β) εβδομάδες θεραπεία. 

Οι ασθενείς έλαβαν pegylated interferon 
alpha-2b (1.5 microg/kg) και ribavirin (800-
1400mg). RVR επετεύχθη σε 302 από τους 
428 ασθενείς (71%) και 298 τυχαιοποιή-

θηκαν στην ομάδα Α (n =148) ή ομάδα B 
(n = 150). Στην ανάλυση που ακολούθησε 
(intention-to-treat analysis), SVR επετεύχθη 
σε 120 από 148 ασθενείς (81,1%) στην ομά-
δα Α και 136 από 150 ασθενείς (90,7%) στην 
ομάδα Β (difference, 9.6%, 95% confidence 
interval, 1.7-17.7). 

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως δε μπορεί 
να υποστηριχθεί πως υπερτερεί η θεραπεία 
των 14 εβδομάδων, όμως η επίτευξη SVR 
μετά θεραπεία 14 εβδομάδων είναι υψηλή 
και παρότι η μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερα 
ποσοστά επίτευξης SVR, το μικρότερο οι-
κονομικό κόστος και οι λιγότερες παρενέρ-
γειες καθιστούν τη χορήγηση θεραπείας 14 
εβδομάδων καλή επιλογή σε ασθενείς με 
γονότυπο 2 και 3.

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) αποτελεί μια βραδέως εξελισσόμε-
νη πάθηση, που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση του ήπατος και ηπατική 
ανεπάρκεια. Ωστόσο, ασθενείς με ΠΧΚ συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα 
που προηγούνται της ανάπτυξης της κίρρωσης και σχετίζονται με την κα-
θημερινότητα, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την εργασία τους και την 
ποιότητα ζωής. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν αρκετές παράμετροι από μια βάση 
δεδομένων 1.032 ασθενών με ΠΧΚ και ομάδα ελέγχου που συμπεριέλαβε 
1.041 άτομα. 

Τα δεδομένα προέρχονται από 23 κέντρα αναφοράς στις ΗΠΑ και δείχνουν 
πως ασθενείς με ΠΧΚ παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα στις καθημερινές 
δουλειές του σπιτιού και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια στις καθημερινές 
δραστηριότητες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, παρατηρήθη-
καν πιο συχνά περιορισμοί στη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
και ασκήσεις, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις κοινωνικές δρα-
στηριότητες. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως στις ΗΠΑ παρότι η ποιότητα ζωής σε 
ασθενείς με ΠΧΚ είναι ικανοποιητική, ωστόσο σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου παρουσιάζουν συμπτωματολογία που ανεξάρτητα με την ηπατική 
επάρκεια επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 
εργασία. IG




