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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

Τ α αυξημένα επίπεδα της λιποπρωτείνης χαμηλής πυκνότητας (low-density 
lipoprotein-LDL) και η χρήση στατινών έχουν συσχετιστεί με υψηλότερα ποσο-
στά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virological response-SVR) σε 

ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για χρόνια ηπατίτιδα C. Εντούτοις, τα δεδομένα 
αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες. Επιπλέον, η 
σχέση μεταξύ λιποπρωτείνης υψηλής πυκνότητας (high-density lipoprotein-HDL) και 
ιολογικής ανταπόκρισης δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Η μελέτη αυτή είχε σαν σκοπό 
να ερευνήσει εάν οι αρχικές τιμές LDL ή HDL και η χρήση στατινών επηρεάζουν τα πο-
σοστά επίτευξης  SVR. 

Αναδρομικά εκτιμήθηκαν 3070 ασθενείς με HCV λοίμωξη και γονότυπο 1 χωρίς ιστορικό προηγούμενης 
αντιϊκής θεραπείας (μελέτη IDEAL, treatment naïve) οι οποίοι έλαβαν για χρονικό διάστημα μέχρι 48 
εβδομάδες μία από τις εξής θεραπείες: 
1)  πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) άλφα-2β  (1.5 microg/kg/εβδομάδα) σε συνδυασμό με ριμπα-

βιρίνη (RBV) (800 έως 1400 mg/ημέρα), 
2)  PEG-IFN άλφα-2β (1.0 microg/kg/εβδομάδα) σε συνδυασμό με RBV (800 με 1400 mg/ημέρα), και 
3)  PEG-IFN άλφα-2α (180 microg/εβδομάδα) σε συνδυασμό με RBV (1000 έως 1200 mg/ημέρα).

Η ιολογική ανταπόκριση εκτιμήθηκε σε σχέση με τη χρήση στατινών πριν την έναρξη της θεραπείας και 
τις αυξημένες αρχικές τιμές LDL (> ή =130 mg/dL) ή τις χαμηλές τιμές HDL (<40 mg/dL για τους άνδρες 
και <50 mg/dL για τις γυναίκες). 

Σε 1464 ασθενείς με αυξημένες αρχικές τιμές LDL ή χαμηλές τιμές HDL, τα ποσοστά επίτευξης SVR 
ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με αυτά σε ασθενείς με φυσιολογικές τιμές LDL (44.9% vs 34.0%, 
P < 0.001). Σε 66 ασθενείς με χρήση στατινών πριν την έναρξη της θεραπείας, τα ποσοστά SVR ήταν 
υψηλότερα σε σχέση με αυτά ασθενών που δεν ελάμβαναν στατίνες (53.0% vs 39.3%, P = 0.02). Σε 
πολυπαραγοντική ανάλυση, τα υψηλά επίπεδa LDL (OR = 1.6, 95% CI = 1.4-1.8, P < 0.001), τα χαμηλά 
επίπεδα HDL (OR = 0.5, 95% CI = 0.3-0.8, P = 0.004), και η χρήση στατινών (OR = 2.0, 95% CI = 1.1-
3.7, P = 0.02) αποτελούσαν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα επίτευξης  SVR. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως οι αυξημένες αρχικές τιμές LDL ή χαμηλές HDL και η χρήση στατινών 
συσχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά SVR. Απαιτούνται προοπτικές μελέτες για τη διερεύνηση του βιο-
λογικού ρόλου αυτών των παραγόντων στον ιϊκό πολλαπλασιασμό και στην ιολογική ανταπόκριση.

Η χρήση στατινών και η χοληστερόλη του ορού προβλέπουν 
την ιολογική ανταπόκριση στη θεραπεία με πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη
Ηarrison SA, Rossaro L, Hu KQ, Patel K, Tillmann H, Dhaliwal S, Torres DM, Koury K, Goteti VS, 
Noviello S, Brass CA, Albrecht JK, McHutchison JG, Sulkowski MS. 
Hepatology 2010 Sep; 52(3):864-74.

H θεραπεία της χρόνιας HCV λοίμωξης συχνά σχετίζεται 
με αναιμία εξαιτίας της αιμόλυσης που προκαλεί η ρι-
μπαβιρίνη (RBV) και της καταστολής του μυελού των 

οστών που προκαλεί η πεγκυλιωμένη άλφα-ιντερφερόνη 
(PEG-IFN). Στη παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συσχέτιση 
μεταξύ της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, της αναι-
μίας και της αντιμετώπισης αυτής με μείωση της δόσης της 
RBVκαι/ή τη χρήση παραγόντων διέγερσης της ερυθροποίησης 
(erythropoiesis-stimulating agents -ESAs).

Αναλύθηκαν δεδομένα ασθενών με HCV λοίμωξη (γονότυπος 1) 
που δεν είχαν λάβει αντιϊκή θεραπεία (treatment naïve) από μια 
μελέτη στην οποία συμμετείχαν 118 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με PEG-IFN/RBV για  χρονικό διάστημα 
μέχρι 48 εβδομάδες. ESAs χορηγήθηκαν σε ασθενείς με αναιμία (Hb 
<10 g/dL) μετά από μείωση της δόσης της RBV. Η μόνιμη ιολογική 
ανταπόκριση (Sustained virologic response-SVR) συσχετίστηκε με τη 
μείωση της αιμοσφαιρίνης, την αναιμία και τη χρήση ESAs.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 3023 ασθενείς είχαν μία τουλάχιστον 
μέτρηση της Hb. Το SVR συσχετίστηκε με τη μείωση της Hb: >3 g/
dL, 43.7%,  ≤ 3 g/dL, 29.9% (P <0.001). Αναιμία παρατηρήθηκε σε 
865 ασθενείς  (28.6%), 449 (51.9%) έλαβαν ESAs. Σε ασθενείς με 
πρώιμη έναρξη αναιμίας (≤ 8 εβδομάδες θεραπείας), η χορήγηση 
ESAs συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά SVR (45.0% > 25.9%, P 
<0.001) και μειωμένα ποσοστά διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπι-
θύμητων ενεργειών (12.6% < 30.1%, P <0.001). Η χορήγηση ESAs 
δεν επηρέασε το ποσοστό επίτευξης  SVR ή διακοπής της θεραπείας 
σε ασθενείς με αναιμία όψιμης έναρξης.

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως σε ασθενείς με HCV λοίμωξη 
(γονότυπος 1) και αγωγή με PEG-IFN/RBV, η αναιμία συσχετίστηκε 
με υψηλότερα ποσοστά SVR. Το πλεονέκτημα των ESAs διέφερε 
ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης της αναιμίας. 

Οι ασθενείς με πρώιμη έναρξη αναιμία εμφάνισαν υψηλότερα 
ποσοστά SVR με τη χρήση ESAs ενώ δεν παρατηρήθηκε κανένα 
πλεονέκτημα σε αυτούς με αναιμία όψιμης έναρξης. Προοπτικές 
μελέτες απαιτούνται για την εκτίμηση του ρόλου των ESAs στην 
θεραπεία της HCV λοίμωξης. 

H αναιμία που προκαλείται από την 
θεραπεία της HCV λοίμωξης συσχετίζεται 
με υψηλότερα ποσοστά μόνιμης ιολογικής 
ανταπόκρισης 

Sulkowski MS, Shiffman ML, Afdhal NH, Reddy KR, McCone 
J, Lee WM, Herrine SK, Harrison SA, Poordad FF, Koury K, 
Deng W, Noviello S, Pedicone LD, Brass CA, Albrecht JK, 
McHutchison JG; IDEAL Study Team

Gastroenterology 2010 Aug 16. [Epub ahead of print]

Κλινικές, εργαστηριακές και ιστολογικές συσχετίσεις σε ασθενείς 
με μη αλκοολική στεατο-ηπατοπάθεια 

Neuschwander-Tetri BA, Clark JM, Bass NM, Van Natta ML, Unalp-Arida A, Tonascia 
J, Zein CO, Brunt EM, Kleiner DE, McCullough AJ, Sanyal AJ, Diehl AM, Lavine JE, 
Chalasani N, Kowdley KV; NASH Clinical Research Network

Hepatology 2010 Sep; 52(3):913-24.

Το Δίκτυο Κλινικής Έρευνας της Μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας 
(Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network-NASH CRN) 
δημιουργήθηκε με σκοπό την καθοδήγηση πολυκεντρικών μελετών 

όσον αφορά την αιτιολογία, τους εμπλεκόμενους παράγοντες, τη φυσική 
ιστορία και τη θεραπεία της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH). 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ άμεσα διαθέσιμων 
δημογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων με τη διάγνωση της NASH 
και των βασικών ιστολογικών της χαρακτηριστικών, και στη συνέχεια να διερευνήσει 
την ικανότητα αυτών των παραμέτρων να προβλέπουν τη σοβαρότητα της μη αλκο-
ολικής ηπατοπάθειας (NAFLD). 1266 ενήλικες συμμετείχαν στη μελέτη NASH CRN 
(10/2004 – 2/2008, 1101 είχαν διαθέσιμη βιοψία ήπατος). 

Η μέση ηλικία ήταν 50 έτη, 82% ήταν λευκοί και 12% Ισπανικής εθνικότητας. Ο 
μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 33 kg/m2, 49% είχαν υπέρταση και 31% είχαν 

διαβήτη τύπου 2. Στις βιοψίες ήπατος, 57% είχαν NASH και 31% γεφυροποιό ίνωση 
ή κίρρωση. Βάσει των δεδομένων 698 ασθενών που είχαν βιοψία ήπατος εντός 6 
μηνών από τη συλλογή των κλινικών δεδομένων, οι ασθενείς με NASH ήταν πιο 
πιθανό να είναι γυναίκες, να έχουν διαβήτη και υψηλότερα επίπεδα τρανσαμινασών, 
αλκαλικής φωσφατάσης, γ-γλουταμινικής τρανσπεπτιδάσης και αντοχή στην ινσου-
λίνη  (homeostasis model assessment of insulin resistance-HOMA-IR). Μοντέλα 
πρόγνωσης της ιστολογικής διάγνωσης παρουσίασαν μεγαλύτερη ακρίβεια σχετικά 
με την προχωρημένη ίνωση (AUROC 0.73-0.85) σε σύγκριση με την στεατοηπατίτιδα 
(AUROC 0.70-0.79). 

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι μπορούν να 
προβλέψουν προχωρημένη ίνωση σε ενήλικες ασθενείς με NAFLD, αλλά περισσότερα 
δεδομένα απαιτούνται για την αξιόπιστη πρόβλεψη της παρουσίας και σοβαρότητας 
της NASH. 
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Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση  
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης  
δεν προλαμβάνει το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου

Gastroenterology 2010; 138:1297-1301

Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης δεν προλαμβάνει την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος 
του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής σε ασθενείς με 

παλινδρόμηση, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ερευνών.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι «η επίπτωση του αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου 

και της γαστροοισοφαγικής συμβολής αυξάνεται ραγδαία στον πληθυσμό του Δυτικού 
Κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες».

Προσθέτουν: «Παρά τις προσπάθειες για βελτίωση της ανίχνευσης και θεραπείας αυτών 
των καρκίνων με υψηλή θνητότητα, η συνολική πιθανότητα 5ετούς επιβίωσης παραμένει 
στο 10-15%».

Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι η χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία 
της παλινδρόμησης μπορεί να δρα προληπτικά για την ανάπτυξη καρκίνου σε άτομα με 
παλινδρόμηση, η οποία αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου, 
ο Jesper Lagergren (Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden) και συν. πραγματοποίησαν 
μια μελέτη βασισμένη σε μια ομάδα 14.102 ατόμων με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
(ΓΟΠ) που υποβλήθηκαν σε επέμβαση για την αποκατάσταση της παλινδρόμησης από 
το 1965 ως το 2006.

Η ομάδα ελέγχου τέθηκε σε παρακολούθηση για ενδεχόμενη εμφάνιση καρκίνου, 
ιδιαίτερα αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής, ως 
το Δεκέμβριο του 2006 και τα ποσοστά εμφάνισης συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του 
Σουηδικού Πληθυσμού.

Ο Lagergren και συν. ανακάλυψαν ότι άτομα με ΓΟΠ είχαν 12πλάσιο κίνδυνο για α-
νάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου προεγχειρητικά σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό 
της Σουηδίας. Παρά τις προσδοκίες, δεν παρατηρήθηκε καμία μείωση του κινδύνου στα 
άτομα αυτά μετεγχειρητικά.

Στην πραγματικότητα, όταν οι ασθενείς τέθηκαν σε παρακολούθηση για 15 χρόνια ή 
περισσότερο, μετεγχειρητικά εμφάνισαν 14,6 φορές υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του 
οισοφάγου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της Σουηδίας.

Επίσης, ο συνολικός κίνδυνος για αδενοκαρκίνωμα της γαστροοισοφαγικής συμβολής 
ήταν υψηλότερος για ΓΟΠ από την ομάδα ελέγχου κατά 3,1-4,4 φορές κατά την περίοδο 
παρακολούθησης.

«Αυτή η μεγάλη μελέτη βασισμένη σε πληθυσμό, με μακροχρόνια και ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των ασθενών υποδεικνύει ότι η χειρουργική επέμβαση 
για την αποκατάσταση της παλινδρόμησης δεν προλαμβάνει την ανάπτυξη αδενοκαρ-
κινώματος του οισοφάγου ή της καρδιοοισοφαγικής συμβολής σε άτομα με ΓΟΠ», 
προσθέτουν οι συγγραφείς του άρθρου στο περιοδικό Gastroenterology. «Συνεπώς, η 
χειρουργική επέμβαση δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως θεραπεία για την πρόληψη της 
εμφάνισης καρκίνου».

Η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης 
μειώνεται από αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Würtz M, Grove EL, Kristensen SD, Hvas AM

Heart. 2010 Mar; 96(5):368-71

Ο ι αναστολείς αντλίας 
πρωτονίων (PPIs) έχει 
φανεί ότι μειώνουν 

την αντιαιμοπεταλιακή δράση 
της κλοπιδογρέλης σε ασθε-
νείς που λαμβάνουν αυτήν 
τη θειενοπυριδίνη μετά από 
ένα οξύ στεφανιαίο επεισό-
διο, αλλά δεν έχει αποδειχτεί η 
αρνητική τους επίδραση στην 
έκβαση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων. Ερευνητές από 
τη Δανία διεξάγουν τώρα μία 
έρευνα με 418 ενήλικες ασθε-
νείς με στεφανιαία νόσο που λάμβαναν 75mg ασπιρίνης ημερησίως, 
εκ των οποίων 54 ασθενείς λάμβαναν ταυτόχρονα έναν αναστολέα 
της αντλίας πρωτονίων (η πλειονότητα παντοπραζόλη).

Σε σύγκριση με εκείνους που δεν λάμβαναν αναστολέα της αντλίας πρωτο-
νίων, εκείνοι που λάμβαναν PPI είχαν αυξημένη συγκολλητικότητα αιμοπε-
ταλίων (P=0,003), υψηλότερα επίπεδα διαλυτής P-σελεκτίνης στον ορό, μιας 
μοριακής ουσίας κυτταρικής προσκόλλησης αποθηκευμένης στα α-κοκκία 
των αιμοπεταλίων (P=0.005) και υψηλότερα επίπεδα θρομβοξάνης B2 στον 
ορό (P=0.01).

Όσον αφορά το μηχανισμό δράσης, οι συγγραφείς περιγράφουν πώς η 
αύξηση στο ενδογαστρικό pH σε επίπεδα πάνω από την pKa της ασπιρίνης 
(3.5) μπορεί να μειώσει τη λιποφιλία της ασπιρίνης. Αυτό οδηγεί ενδεχομένως 
στη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας και της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας 
της ασπιρίνης.

Σχόλιο: Αυτή η μελέτη δεν περιλάμβανε στοιχεία σχετικά με τα καρδιαγγειακά 
συμβάματα. Δεδομένου ότι μελέτες με ταυτόχρονη χρήση PPI και κλοπιδογρέλης 
δεν έχουν δείξει ότι η μειωμένη αντιαιμοπεταλιακή δράση οδηγεί σε αύξηση των 
δυσμενών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες 
με ταυτόχρονη χρήση PPI και ασπιρίνης, προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως το 
φάσμα των δράσεων στο καρδιαγγειακό και γαστρεντερικό σύστημα.

ΙΣΤΟρΙΚΟ: Η νεκρωτική παγκρεατίτιδα με εμφάνιση 
νεκρωτικού ιστού συνδέεται με υψηλό ποσοστό επιπλο-
κών και με θάνατο. Η βασική θεραπεία είναι η ανοιχτή 
χειρουργική εκτομή του νεκρώματος του παγκρέατος. Το 
αποτέλεσμα μπορεί να βελτιωθεί με μια άλλη ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδο.

ΜΕθΟΔΟΣ: Σε αυτήν την πολυκεντρική μελέτη, συ-
μπεριλήφθηκαν τυχαία 88 ασθενείς με νεκρωτική πα-
γκρεατίτιδα και με υποψία ή με επιβεβαιωμένη ύπαρξη 
νεκρωτικού ιστού, προκειμένου να υποβληθούν σε 

ανοιχτή αφαίρεση του νεκρωτικού ιστού ή σε μια ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδο ως θεραπεία. Η τελευταία συνίστα-
ται σε διαδερμική παροχέτευση ακολουθούμενη, αν 
χρειαστεί, από ελάχιστα επεμβατική οπισθοπεριτοναϊκή 
αφαίρεση του νεκρωτικού ιστού. Εξέρχονταν από τη 
μελέτη όσοι ασθενείς εμφάνιζαν σημαντικές επιπλοκές 
(πρωτοεμφανιζόμενη ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, 
ή πολλαπλές συστηματικές επιπλοκές, ή διάτρηση κοίλου 
σπλάγχνου ή εντεροδερματικό συρίγγιο ή αιμορραγία) 
ή όταν επερχόταν θάνατος.

ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΑ: 31 από τους 45 ασθενείς (69%) που 
υποβλήθηκαν σε ανοιχτή εκτομή του νεκρωτικού ιστού 
και 17 από τους 43 ασθενείς (40%) που υποβλήθηκαν 
στην ελάχιστα επεμβατική τεχνική (ποσοστό κινδύνου με 
την τεχνική αυτή 0.57, 95% βεβαιότητα, 0.38 ως 0.87, 
P=0.006) εξήλθαν από τη μελέτη. Από τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, 
35% ανάρρωσαν με διαδερμική παροχέτευση μόνο. 
Πρωτοεμφανιζόμενη πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων 
προέκυψε λιγότερο συχνά σε ασθενείς αυτής της ομάδας 
παρά σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή αφαίρεση 
του νεκρωτικού ιστού (12% με 40%, P=0.002). Η θνη-
τότητα δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες 
(19% με 16%, P=0.70). Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν 
στην ελάχιστα επεμβατική τεχνική είχαν λιγότερα ποσοστά 
κοιλιοκήλης (7% με 24%, P=0.03) και πρωτοεμφανιζό-
μενου διαβήτη (16% με 38%, P=0.02).

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑ: Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική συγκρινό-
μενη με την ανοιχτή χειρουργική αφαίρεση του νεκρωτικού 
ιστού μείωσε το ποσοστό των ασθενών με νεκρωτική 
παγκρεατίτιδα και ύπαρξη νεκρώματος που εξήλθαν από 
τη μελέτη λόγω μείζονος επιπλοκής ή θανάτου.

Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ή ανοιχτή χειρουργική αφαίρεση του 
νεκρώματος στη νεκρωτική παγκρεατίτιδα
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