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Κλινική πορεία της αλκοολικής κίρρωσης του ήπατος
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Η κλινική πορεία της αλκοολικής κίρρωσης, μιας κατάστασης 
με υψηλή θνητότητα, δεν έχει ακόμα πλήρως διευκρινιστεί. 
Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε ο επιπολασμός και η θνη-

τότητα σε σχέση με τρεις επιπλοκές της κίρρωσης: τον ασκίτη, την 
κιρσορραγία και την ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Παρακολουθήθηκε 
μία ομάδα 466 ασθενών από τη Δανία με αλκοολική κίρρωση στο 
χρονικό διάστημα 1993-2005, με έναρξη την ημερομηνία της διά-
γνωσης στο νοσοκομείο, μέχρι τον Αύγουστο του 2006. 

Τη στιγμή της διάγνωσης της αλκοολικής κίρρωσης, 24% των ασθενών 
δεν είχε καμία επιπλοκή, 55% είχε μόνο ασκίτη, 6%  κιρσορραγία, 4% 
ασκίτη και κιρσορραγία και 11% ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Η θνητότητα 
ενός έτους ήταν 17% στους ασθενείς χωρίς αρχικές επιπλοκές, 20% στους 
ασθενείς με κιρσορραγία, 29% στους ασθενείς με ασκίτη, 49% στους 
ασθενείς με ασκίτη και κιρσορραγία (από την έναρξη της τελευταίας από 
τις δυο επιπλοκές) και 64% στους ασθενείς με ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 
Η πενταετής θνητότητα κυμαινόταν μεταξύ 58% έως 85%. Ο κίνδυνος επι-
πλοκών ήταν περίπου 25% μετά από ένα χρόνο και 50% μετά από πέντε 
χρόνια για όλους τους ασθενείς χωρίς ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν παρουσιάστηκαν με κάποια 
προβλεπτή αλληλουχία. Παρόλο που οι ασθενείς που δεν είχαν επιπλοκές 
αρχικά συνήθως εμφάνιζαν σαν πρώτη επιπλοκή ασκίτη (12% σε 1 έτος), 
αρκετοί εμφάνιζαν πρώτα είτε κιρσορραγία (6% σε 1 έτος) είτε ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια (4% σε 1 έτος).  Στους ασθενείς με ασκίτη ή κιρσορραγία, 
επιπλοκές συνέβαιναν με απρόβλεπτη σειρά. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν 
ότι οι ασθενείς με αλκοολική κίρρωση εμφάνιζαν επιπλοκές συχνά τη στιγμή 
διάγνωσης της κίρρωσης και η παρουσία και το είδος των επιπλοκών κατά 
τη διάγνωση ήταν προγνωστικοί παράγοντες της θνητότητας, αλλά όχι του 
κινδύνου για μετέπειτα επιπλοκές.

Tα επίπεδα του επιφανειακού αντιγόνου της 
Ηπατίτιδας Β (HBsAg) στη φυσική ιστορία 
της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β 
(HBV): μια Ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη
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Τα επίπεδα του HBsAg έχουν προταθεί ως προγνωστικός παράγοντας στην ανταπόκριση της 
θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β. Εντούτοις, στη βιβλιογραφία τα δεδομένα είναι περιορισμένα 
σχετικά με τα επίπεδα του HBsAg και τη φυσική πορεία της ηπατίτιδας Β. Ο σκοπός της παρούσας 
μελέτης είναι ο καθορισμός των επιπέδων του HBsAg  στις διάφορες φάσεις της HBV-λοίμωξης 
σε Ευρωπαίους ασθενείς.

Αναλύθηκαν δεδομένα από 226 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό HBV, οι οποίοι δεν ελάμβαναν 
αντιιική θεραπεία (cross-sectional study). Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τη φάση 
της HBV λοίμωξης: HBeAg(+) φάση ανοσολογικής ανοχής (immune tolerance, IT, n=30), φάση 
ανοσολογικής κάθαρσης (immune clearance, IC, n=48), HBeAg(-) φάση χαμηλού αναδιπλασια-
σμού (low-replicative, LR, n=68), HBeAg(-) ηπατίτιδα (ENH, n=68), και οξεία ηπατίτιδα Β (n=12). 
Τα επίπεδα HBsAg συσχετίσθηκαν με το HBV-DNA, τους γονότυπους του ιού και με κλινικές πα-
ραμέτρους. Επιπλέον παρακολουθήθηκαν 30 LR-ασθενείς 

Τα επίπεδα του HBsAg ήταν ψηλότερα σε IT-ασθενείς και IC-ασθενείς σε σχέση με τους LR-ασθενείς 
και τους ENH-ασθενείς (4.96/4.37/3.09/3.87-log(10)IU/ml, p<0.001). Τα επίπεδα HBsAg φάνηκε 
να συσχετίζονται σημαντικά με το HBV-DNA κατά τη διάρκεια της οξείας ηπατίτιδας Β (R=0.79, 
p<0.01). Η συσχέτιση μεταξύ επιπέδων του HBsAg και του HBV-DNA δεν ήταν σημαντική όταν 
μελετήθηκαν ξεχωριστά διαφορετικές φάσεις. Εντούτοις, παρατηρήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των 
επιπέδων του HBsAg και του HBV-DNA σε ασθενείς που είχαν μολυνθεί με το γονότυπο δ αλλά όχι 
με το γονότυπο α. Οι LR-ασθενείς με επαναδραστηριοποίηση του HBV κατά τη διάρκεια της παρα-
κολούθησης (αύξηση του HBV-DNA >2000IU/ml) παρουσίασαν πάνω από τρεις φορές υψηλότερα 
επίπεδα HBsAg σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα (NPV 95% για HBsAg cut-off 3500IU/ml).

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν  πως τα επίπεδα του HBsAg εμφανίζουν σημαντικές διαφορές κατα 
τη διάρκεια της φυσικής πορείας της HBV λοίμωξης όπως επίσης και με το γονότυπο του ιού. 

Η κρεατινίνη του ορού (συνιστώσα του μοντέλου 
για την ηπατοπάθεια τελικού σταδίου MELD)), 
αποτελεί έναν σημαντικό προγνωστικό δείκτη σε 

ασθενείς με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου. Επιπλέον, 
το νάτριο του ορού έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως 
σημαντικός προγνωστικός δείκτης της θνητότητας σε 
ασθενείς με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου. 

Στη παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο ρόλος της κρεα-
τινίνης και του νατρίου ορού, όπως επίσης και του δείκτη 

σπειραματικής διήθησης (GFR) ως προγνωστικοί παράγοντες 
επιβίωσης. Αναλύθηκαν δεδομένα ασθενών υποψήφιων για 
μεταμόσχευση ήπατος στη Mayo Clinic, Rochester, μεταξύ του 
1990 και του 1999. Ανάμεσα σε 837 ασθενείς υποψήφιους 
για μεταμόσχευση ήπατος, οι 660 είχαν πλήρη δεδομένα 
συμπεριλαμβανομένου του GFR. 

Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του GFR 
και της επιβίωσης, με μια γραμμική αύξηση στον κίνδυνο 
θανάτου καθώς ο GFR μειωνόταν μεταξύ 60 και 20ml/

min/1.73m2. 
Πολυπαραγοντικό μοντέλο έδειξε ότι ο GFR υπερέχει της 

κρεατινίνης στην πρόβλεψη της θνητότητας - ένα μοντέλο 
που συμπεριέλαβε την ολική χολερυθρίνη (hazard ratio 
(HR)=2.17, p<0.01), τον INR (HR=3.26, p<0.01) και τον GFR 
(HR=0.42, p<0.01) υπερείχε του MELD (chi-square 65.6 vs. 
59.4, c-statistic 0.792 vs. 0.780). Το νάτριο ορού δε συνεί-
σφερε στην πρόβλεψη της επιβίωσης όταν ήταν διαθέσιμα 
ακριβή δεδομένα του υπολογιζόμενου GFR.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι οι συγκεντρώσεις της 
κρεατινίνης και του νατρίου ορού σε ασθενεις με ηπατοπάθεια 
τελικού σταδίου αντανακλούν μια επιδείνωση της νεφρικής 
λειτουργίας, που είναι τελικά το υποκείμενο γεγονός που 
επηρεάζει την επιβίωση.
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