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Στη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η φαρμακευτική θεραπεία και η 
ενδοσκοπική απολίνωση έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα στα πλαίσια 
της δευτερογενούς πρόληψης της κιρσορραγίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης. Παλαιότερη μελέτη από το 
ίδιο κέντρο συμπεριέλαβε 121 ασθενείς με ιστορικό κιρσορραγίας, οι οποίοι 
τυχαιοποιήθηκαν να υποβληθούν σε ενδοσκοπική απολίνωση (ομάδα EVL, n=60) 
ή να λάβουν φαρμακευτική αγωγή, ναδολόλη και μονονιτρικό ισοσορβίτη (N+I) 
(ομάδα N+I, n=61), με σκοπό τη δευτερογενή πρόληψη της κιρσορραγίας. Η 
ομάδα EVL υποβλήθηκε σε απολίνωση μέχρι την εξάλειψη των κιρσών.

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για χρονικό διάστημα μέχρι 8 έτη . Μετά μέσο διά-
στημα παρακολούθησης 82 μήνες, αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού παρατηρήθηκε 

σε 28 ασθενείς (47%) στην ομάδα EVL και 49 (80%) στην ομάδα N+I (P = 0 .001) . 
Κιρσορραγία παρατηρήθηκε σε 18 ασθενείς (30%) στην ομάδα EVL και 39 (64%) στην 
ομάδα N+I . Η πιθανότητα υποτροπής της κιρσορραγίας ήταν μικρότερη στην ομάδα 
EVL (P = 0 .001) . Επίσης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης απεβίωσαν 42 ασθενείς 
στην ομάδα EVL και 30 ασθενείς στην ομάδα N+I (P = 0 .013) . Σε πολυπαραγοντική 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η ηλικία, η αλβουμίνη ορού, η εγκεφαλοπάθεια 
και η θεραπεία ήταν προγνωστικοί παράγοντες της θνητότητας .

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως κατά τη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθε-
νών, η συνδυασμένη φαρμακευτική θεραπεία ήταν κατώτερη της ενδοσκοπικής 
απολίνωσης σχετικά με την υποτροπή της κιρσορραγίας, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα 
καλύτερη επιβίωση .

Η θεραπεία 171 ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (HbeAg +) με 
αδεφοβίρη (ADV) για 48 εβδομάδες είχε σαν αποτέλεσμα 
σημαντική ιστολογική, ιολογική, ορολογική και βιοχημική 

ανταπόκριση σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου. Η 
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αδεφοβίρης σε 
μία ομάδα αυτών των ασθενών μελετήθηκε για χρονικό διάστημα 
μέχρι 5 έτη. Ομάδα 65 ασθενών, στους οποίους χορηγήθηκε ADV 10 
mg για ένα έτος επιλέχθηκε να συνεχίσει τη θεραπεία με σκοπό τη 
μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μακροχρό-
νιας χορήγησής της. Οι 65 ασθενείς είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: 
μέση ηλικία 34 έτη, άρρεν φύλο 83%, 74% Ασιάτες, 23% Καυκάσιοι, 
επίπεδα HBV DNA στην έναρξη της θεραπείας 8.45 log(10) copies/
mL και επίπεδα ALT 2.0 x ανώτερη φυσιολογική τιμή.

Σε χρονική διάρκεια 5 ετών, οι μεταβολές στα επίπεδα HBV DNA και 
ALT σε 41 ασθενείς που συνέχισαν να λαμβάνουν αδεφοβίρη ήταν 4 .05 
log(10) copies/mL και -50 U/L αντίστοιχα . Απώλεια HBeAg και ορομε-
τατροπή παρατηρήθηκε σε 58% και 48% αντίστοιχα . Σε 15 ασθενείς 
πραγματοποιήθηκαν βιοψίες ήπατος στην έναρξη της μελέτης και στο 
τέλος της παρακολούθησης . Βελτίωση στη φλεγμονή και στην ίνωση 
παρατηρήθηκε σε 67% και 60% των ασθενών αντίστοιχα . Ανάπτυξη 
αντοχής στην ADV (mutations A181V ή N236T) παρατηρήθηκε σε 13 
ασθενείς . Δεν υπήρχαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίσθηκαν 
με την αδεφοβίρη . Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 
η αδεφοβίρη ήταν καλά ανεκτή και είχε σαν αποτέλεσμα την ιολογική, 
βιοχημική και ιστολογική βελτίωση .

Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β 
(HBeAg +), που ήταν ανθεκτικοί 
στη θεραπεία με λαμιβουδίνη, η 

αλλαγή της θεραπείας σε εντεκαβίρη 
είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση 
με τη συνέχιση της θεραπείας με 
λαμιβουδίνη σχετικά με την ιστολογική, 
ιολογική και βιοχημική ανταπόκριση.

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η 
αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η 
αντοχή της εντεκαβίρης για 96 εβδομάδες 
θεραπείας . Τυχαιοποιήθηκαν 286 ασθενείς 
να λάβουν θεραπεία με εντεκαβίρη 1 mg 
(n = 141) ή να συνεχίσουν θεραπεία με 
λαμιβουδίνη 100 mg (n = 145) . Μετά 
52 εβδομάδες, 77 ασθενείς που έλαβαν 
εντεκαβίρη και είχαν ιολογική ανταπόκρι-
ση (HBV branched DNA 
[bDNA] < 0 .7 MEq/mL, 
HBeAg +) συνέχισαν θε-
ραπεία για 96 εβδομάδες . 
Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν 
για την αποτελεσματικό-
τητα, ασφάλεια και την 
ανάπτυξη αντοχής .

Για το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της εβδομάδας 
48 και το τέλος της θε-
ραπείας το ποσοστό των 
ασθενών με HBV DNA 
<300 copies/mL (PCR) 
αυξήθηκε από 21% σε 
40% και το ποσοστό βι-
οχημικής ανταπόκρισης 
(ALT < ή =1x ανώτερα 
φυσιολογικά όρια) αυξή-

θηκε από 21% σε 40% . Το δεύτερο έτος, 
παρατηρήθηκε HBeAg ορομετατροπή σε 
10% των ασθενών . Από τους 77 ασθενείς 
το δεύτερο έτος θεραπείας, αντίσταση 
στην εντεκαβίρη παρατηρήθηκε σε 6 α-
σθενείς και σε 7 ιολογική υποτροπή (5 με 
γονοτυπική αντοχή που αναπτύχθηκε πριν 
το δεύτερο έτος) . Το προφίλ ασφαλείας 
της εντεκαβίρης το δεύτερο έτος της 
θεραπείας ήταν παρόμοιο με αυτό του 
πρώτου έτους . Οι συγγραφείς καταλή-
γουν πως για 96 εβδομάδες θεραπείας, 
1 mg εντεκαβίρης είχε σαν αποτέλεσμα 
τη συνέχιση του θεραπευτικού αποτελέ-
σματος σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
Β (HBeAg +) και ασφάλεια παρόμοια με 
αυτή της λαμιβουδίνης .




