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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Η καθυστερημένη γαστρική κένωση δεν επηρεάζει την έκβαση 
των ασθενών με ΓΟΠΝ μετά λαπαροσκοπική Nissen, όπως 
προκύπτει από σχετική μελέτη 141 διαδοχικών ασθενών που 

υποβλήθηκαν στην επέμβαση με ή χωρίς πυλωροπλαστική. Στη συγκε-
κριμένη μελέτη, πυλωροπλαστική διενεργήθηκε σε 47 ασθενείς που 
εμφάνιζαν χρόνο ημίσειας γαστρικής κένωσης >150min. Οι υπόλοιποι 
υποβλήθηκαν σε κλασσική λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen.

Μετά από μέση παρακολούθηση 21 μηνών, η πλήρης ανακούφιση από τα 
παλινδρομικά συμπτώματα ήταν περίπου ίδια και στις δύο ομάδες (85,7% vs 
91,0%, p=ns). Η σύγκριση με 418 ασθενείς χωρίς καθυστερημένη γαστρική 
κένωση που υποβλήθηκαν σε αντιπαλινδρομική επέμβαση, επίσης ήταν 
χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Ο χρόνος ημίσειας γαστρικής κένωσης ομαλοποιήθηκε σε 17 ασθενείς 
που μελετήθηκαν μετά την επέμβαση. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
πυλωροπλαστική εμφάνιζαν πιο συχνά μετεγχειρητική διάρροια με ικανο-
ποιητική ανταπόκριση σε κλασσικά αντιδιαρροϊκά.

Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με οισοφάγο Barrett 
και υψηλόβαθμη δυσπλασία/ενδοβλεννογονικό καρκίνωμα

Chennat J, Konda VJA, Ross AS, de Tejada AH, Noffsinger A, Hart J, Lin S, Ferguson MK, Posner MC, Waxman I.
Am J Gastroenterol 2009; 104:2684-92.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης άλφα-2α 
και της ριμπαβιρίνης σε ασθενείς με ηπατίτιδα C με προχωρημένη ίνωση και κίρρωση

Bruno S, Shiffman ML, Roberts SK, Gane EJ, Messinger D, Hadziyannis SJ, Marcellin P.
Hepatology. 2010 Feb;51(2):388-97.

Σ την παρούσα αναδρομική μελέτη 49 ασθενών με οισοφάγο Barrett (26 
βραχύ, 30 με ορατή βλάβη), υψηλόβαθμη δυσπλασία και ενδοβλεννο-
γονικό καρκίνωμα διαπιστώθηκε ότι η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή 

(EMR) ήταν αποτελεσματική θεραπεία.
Μετά τη βλεννογονεκτομή μεταβλήθηκε το στάδιο της νόσου στο 45% των ασθενών 

(14% πιο προχωρημένο). Παραπέμφθηκαν για οισοφαγεκτομή 4 ασθενείς λόγω 
προχωρημένης νόσου. Οι 46 ασθενείς τελικά αντιμετωπίστηκαν με EMR και 32 εξ 
αυτών ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με κατά μέσο όρο 2,1 συνεδρίες. Οι βιοψίες 
κατά την παρακολούθηση (χρόνος 22,9 μήνες) ανέδειξαν φυσιολογικό πλακώδες 
επιθήλιο σε 31 (96,9%) εξ αυτών.

Κατά την παρούσα μελέτη δεν υπήρχαν επεισόδια διάτρησης ή μη ελεγχόμενης 
αιμορραγίας. Αντίθετα στένωση που απαιτούσε διαστολή εμφανίστηκε στο 37% των 
ασθενών μετά μέσο χρόνο 24,4 ημερών. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι σύμφωνα με 
την εμπειρία τους, η EMR όλου του επιθηλίου Barrett σε περιπτώσεις υψηλόβαθμης 
δυσπλασίας είναι αποτελεσματική θεραπευτική αλλά και διαγνωστική στρατηγική 
(για την ακριβή σταδιοποίηση).

Σε σχετικό editorial όμως που παρουσιάζεται στο ίδιο τεύχος προτείνεται ότι με 
δεδομένη τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στενώσεων, ίσως είναι προτιμότερη η 
διενέργεια EMR σε όλες τις ορατές νεοπλασματικές εστίες και η θερμική καταστροφή 
του λοιπού επιθηλίου Barrett με HALO.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλει-
ας του συνδυασμού της πεγκυλιωμένης 

ιντερφερόνης άλφα-2α και της ριμπαβιρίνης σε 
ασθενείς με προχωρημένη ίνωση. 

Αναλύθηκαν δεδομένα από 341 ασθενείς (γονό-
τυπος 1/4,  99 με γεφυροποιό ίνωση/κίρρωση) που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 48 εβδομάδες και 
1547 ασθενείς (γονότυπος 2/3, 380 με γεφυροποιό 
ίνωση/κίρρρωση) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 
16 ή 24 εβδομάδες και οι οποίοι εντάχθηκαν σε τρεις 

τυχαιοποιημένες μελέτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης τα ποσοστά της μόνιμης ιολογικής αντα-
πόκρισης (SVR) μειώθηκαν από 60% σε ασθενείς με 
γονότυπο 1/4 χωρίς προχωρημένη ίνωση στο 51 % με 
γεφυροποιό ίνωση και 33% με κίρρωση (p<0,0028) 
και από 76% σε 61% και 57% αντίστοιχα σε ασθενείς 
με γονότυπο 2/3 που θεραπεύτηκαν για 24 εβδομάδες 
(p<0.0001).    Ανεξάρτητα απ’ το γονότυπο, οι ασθενείς 
χωρίς προχωρημένη ίνωση ήταν πιο πιθανό να επιτύχουν 
πρώιμη ανταπόκριση στη θεραπεία, που συσχετιζόταν 
με υψηλότερα ποσοστά SVR και χαμηλότερα ποσοστά 

υποτροπής. Επίσης ασθενείς με ή χωρίς προχωρημένη 
ίνωση και ιολογική ανταπόκριση στις 12 εβδομάδες 
είχαν παρόμοια ποσοστά SVR και υποτροπής. 

   Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 
σε ασθενείς με προχωρημένη ίνωση τα ποσοστά του 
SVR ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τους 
ασθενείς με λιγότερο σοβαρή νόσο. 

Επίσης ανεξάρτητα του γονότυπου και του βαθμού 
της ίνωσης, ο χρόνος επίτευξης ιολογικής ανταπόκρι-
σης ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας 
επίτευξης SVR.

Ο θηλασμός δεν αυξάνει τις πιθανότητες υποτροπής της νόσου σε 
γυναίκες με ΙΦΝΕ και πιθανώς να έχει προστατευτική δράση μέχρι 
και ένα έτος μετά τη διακοπή του. Σχετική μελέτη από τον Καναδά 

79 ασθενών που γέννησαν 156 παιδιά δείχνει ότι αρχικά το 83% των γυ-
ναικών ξεκίνησαν το θηλασμό (ποσοστά αντίστοιχα με αυτά του γενικού 
πληθυσμού της περιοχής - 77,1%).

Τα ποσοστά υποτροπής της νόσου ήταν 26,9% στις γυναίκες που θήλαζαν έναντι 
38,4% των ασθενών με ΙΦΝΕ που δε θήλαζαν (OR:0.84). O κίνδυνος υποτροπής 
δε σχετίζονταν με την ηλικία εγκυμοσύνης, τη διάρκεια της νόσου και την κοινω-
νικοοικονομική κατάσταση. Πάντως εάν εμφανιζόταν τελικά υποτροπή της νόσου 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ήταν πιθανότερο να ξανασυμβεί σε μελλοντικές 
εγκυμοσύνες. Τα ευρήματα της παρούσης μελέτης έρχονται σε αντίθεση με προη-
γούμενα, τα οποία έδειχναν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της νόσου σε γυναίκες 
με ΙΦΝΕ που θήλαζαν. Όμως στη μελέτη αυτή μόνο το 14% των γυναικών διέκο-
ψαν την αγωγή τους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, στις οποίες αναφέρονται 
ποσοστά διακοπής 65-75%.

Ο θηλασμός δεν αυξάνει τις πιθανότητες υποτροπής της 
νόσου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

Moffatt DC, Ilnyckyj A, Bernstein CN.
Am J Gastroenterol 2009; 104:2517-23.

Έκβαση ασθενών με ΓΟΠΝ και καθυστερημένη γα-
στρική κένωση μετά λαπαροσκοπική θολοπλαστική 
Nissen

Khajanchee YS, Dunst CM, Swanstrom LL.
Arch Surg. 2009; 144:823-8.
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Θεραπεία με εντεκαβίρη για 5 έτη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (HBeAg θετική)

Chang TT, Lai CL, Kew Yoon S, Lee SS, Coelho HS, Carrilho FJ, Poordad F, Halota W, Horsmans Y, Tsai N, 
Zhang H, Tenney DJ, Tamez R, Iloeje U. Hepatology. 2010 Feb;51(2):422-30.

Συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών αγγειοδραστικών 
φαρμάκων για τη θεραπεία του ηπατονεφρικού συνδρόμου

 Gluud LL, Christensen K, Christensen E, Krag A.
Hepatology. 2010 Feb;51(2):576-84.

Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (SVR) απο-
τελεί πρωταρχικό στόχο της θεραπείας της 
χρόνιας ηπατίτιδας Β (CHB). Στη μελέτη ETV-

022, η θεραπεία 48 εβδομάδων με εντεκαβίρη 0,5 
mg ήταν πιο αποτελεσματική από τη λαμιβουδίνη 
στην HBeAg θετική CHB. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σματα θεραπείας με εντεκαβίρη μετά από 5 έτη (240 
εβδομάδες). Η ομάδα της εντεκαβίρης αποτελείται από 

ασθενείς που έλαβαν θεραπεία ≥1 έτος (0,5 mg/ημέρα) 
στη μελέτη ETV-022 και στη συνέχεια συμπεριελή-
φθησαν στη μελέτη ETV-901 (1mg/ημέρα) με διακοπή 
θεραπείας ≤35 ημέρες. 146 ασθενείς πληρούσαν τα 
κριτήρια ένταξης στη μελέτη. Στο πέμπτο έτος,  94% 
(88/94) είχαν HBV DNA <300 copies/mL  και 80% 
(78/90) είχαν φυσιολογικά επίπεδα  ALT. 23% (33/141) 
επέτυχαν HBeAg ορομετατροπή και 1,4% (2/145) πα-
ρουσίασαν απώλεια του αντιγόνου επιφανείας (HbsAg) 

κατά τη διάρκεια της μελέτης. Αντίσταση στην εντεκαβίρη 
παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή. Το ασφαλές προφίλ 
ασφάλειας του φαρμάκου ήταν σύμφωνο με  προη-
γούμενες αναφορές. Συμπερασματικά κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με εντεκαβίρη για 5 έτη παρατηρήθηκε 
διατήρηση ή αύξηση του ποσοστού της ιολογικής 
ανταπόκρισης και των φυσιολογικών επιπέδων της 
ALT, απώλεια του HBeAg και ορομετατροπή και τέλος 
ελάχιστη αντίσταση.

 Τα αγγειοδραστικά φάρμακα ίσως βελτιώνουν τη νεφρική λειτουργία στο ηπα-
τονεφρικό σύνδρομο (HRS), αλλά η αποτελεσματικότητά τους στη θνητότητα δεν 
είναι σαφής. Στην παρούσα μελέτη έγινε μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποι-
ημένων μελετών όσον αφορά τα αγγειοσυσταλτικά φάρμακα για το ηπατονεφρικό 
σύνδρομο τύπου 1 και 2. 

Συμπεριλήφθηκαν δέκα τυχαιοποιημένες μελέτες χορήγησης τερλιπρεσσίνης 
σα μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με αλβουμίνη, οκτρεοτίδης με αλβουμίνη και 
νοραδρεναλίνης με αλβουμίνη. 

Ο συνολικός αριθμός ασθενών ήταν 376. Συνολικά, τα αγγειοσυσταλτικά φάρμακα 
που χρησιμοποιήθηκαν σα μονοθεραπεία ή σε συνδιασμό με αλβουμίνη μείωσαν 
τη θνητότητα  σε σύγκριση με τη μη χορήγηση θεραπείας ή με τη μονοθεραπεία 

με  αλβουμίνη (RR, 0.82; 95% CI, 0.70-0.96).  Σε αναλύσεις υποομάδων, η απο-
τελεσματικότητα στη θνητότητα παρατηρήθηκε στις 15 ημέρες (RR, 0.60; 95% CI, 
0.37-0.97) αλλά όχι σις 30 (RR, 0.74; 95% CI, 0.40-1.39), 90 (RR, 0.89; 95% CI, 
0.66-1.22) ή στις 180 ημέρες (RR, 0.83; 95% CI, 0.65-1.05). 

Επίσης ο συνδυασμός τερλιπρεσσίνης με αλβουμίνη μείωσε τη θνητότητα σε σύγκρι-
ση με μονοθεραπεία με αλβουμίνη (RR, 0.81; 95% CI, 0.68-0.97). Το αποτέλεσμα 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με HRS 1 και HRS 2 Οι συγγραφείς καταλήγουν πως η 
τερλιπρεσσίνη σε συνδυασμό με αλβουμίνη βελτιώνει την επιβίωση στο HRS 1. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό ασθενών που συμπεριλήφθηκαν, τα δε-
δομένα δεν επιτρέπουν σαφείς οδηγίες  όσον αφορά τον τύπο HRS 2.
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