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Η αλκοολική  ήπατι τιδα χαρακτήρι ζέται απο  υψήλή  θνήσιμο τήτα και πολλέ ς φορέ ς 

ακολουθέι  απρο βλέπτή κλινική  πορέι α. Ο δέι κτής Maddrey Discriminant Function (DF) >32, 

που ορι ζέι τή σοβαρή  αλκοολική  ήπατι τιδα και βασι ζέται στις τιμέ ς ολική ς χολέρυθρι νής και 

του χρο νου προθρομβι νής, σχέτι ζέται μέ θνήσιμο τήτα 15-30% στις 28ήμέ ρές και α νω του 50% 

στο έ τος.  

Όσον αφορα  στήν αιτιοπαθογέ νέια τής αλκοολική ς ήπατι τιδας, αυτή  παραμέ νέι ακο μή υπο  

διέρέυ νήσή. Προ σφατές έργασι ές έμπλέ κουν τον μέταβολισμο  του σιδή ρου. Όπως έι ναι 

γνωστο  ο σι δήρος έι ναι απαραι τήτος σέ ο λους τους οργανισμου ς, συμπέριλαμβανομέ νων των 

μικροβι ων. Επιπρο σθέτα, ο έλέυ θέρος σι δήρος προκαλέι  συνθή κές αυξήμέ νου οξέιδωτικου  

στρές και μέιωμέ νής ανοσιακή ς απα ντήσής. Η τρανσφέρι νή αποτέλέι  το ο χήμα μέταφορα ς του 

σιδή ρου στον ορο , ο πως ή φέρριτι νή τήν αποθή κή σιδή ρου στους ιστου ς. Επι σής, ή 

τρανσφέρι νή αποτέλέι  μι α γνωστή  αρνήτική  πρωτέι νή οξέι ας φα σής και παρουσια ζέι χαμήλα  

έπι πέδα το σο σέ δια φορές χρο νιές ήπατοπα θέιές ο σο και στήν οξέι α έπι  χρονι ας ήπατική  

ανέπα ρκέια. 

 

Σκοπός της μελέτης αυτή ς ή ταν να μέλέτή σέι τήν έπι δρασή διαφορέτικω ν παραμέ τρων του 

μέταβολισμου  του σιδή ρου στήν θνήσιμο τήτα τής σοβαρή ς αλκοολική ς ήπατι τιδας. 

 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Επιλέ χθήκαν 828 ασθένέι ς μέ σοβαρή  (DF>32) αλκοολική  ήπατι τιδα απο  τήν κοο ρτή τής 

πολυκέντρική ς κλινική ς μέλέ τής STOPAH (Steroids or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis).  

Μέτρή θήκαν παρα μέτροι του μέταβολισμου  του σιδή ρου, ή τοι: Fe, Ferritin, Transferrin, 

Hepcidin, κορέσμο ς τρανσφέρι νής (TSAT%). 

Καταγρα φήκαν δέι κτές θνήσιμο τήτας 28 και 90 ήμέρω ν. Υπολογι στήκαν οι καμπυ λές ROC μέ 

τα αντι στοιχα διαστή ματα αξιοπιστι ας. 



 

 

Παρα λλήλα μέλέτή θήκέ ή πιθανή  έπι δρασή (confounding) τής θέραπέυτική ς έπιλογή ς (placebo 

vs. prednisolone vs. pentoxifylline), καθω ς και ή έπι δρασή τής αιμορραγι ας πέπτικου  και 

λοι μωξής at baseline στους δέι κτές σιδή ρου.  

 

Αποτελέσματα 

Η συγκέ ντρωσή τής τρανσφέρι νής ορου  βρέ θήκέ να συσχέτι ζέται αρνήτικα  μέ τή θνήσιμο τήτα 

28 και 90 ήμέρω ν, ανέξα ρτήτα απο  το έι δος θέραπέι ας και τήν υ παρξή αιμορραγι ας ΓΕΣ ή  

λοι μωξής at baseline. 

Η διαγνωστική  ακρι βέια τής χαμήλή ς τρανσφέρι νής στήν προ βλέψή θανα του απο  σοβαρή  

αλκοολική  ήπατι τιδα υπολογι στήκέ σέ τιμέ ς ΑUROC 0.72 και 0.65 για τις 28 και 90 ήμέ ρές 

αντι στοιχα. Παρο μοιας προγνωστική ς αξι ας μέ το σκορ MELD, Glascow Αlcoholic Hepatitis 

Score και DF.  

Ασθένέι ς μέ χαμήλή  τιμή  τρανσφέρι νής έι χαν μέγαλυ τέρο δέι κτή θνήσιμο τήτας στις 28 ήμέ ρές 

(24.0% vs 7.6%, P<0.0001, log rank test) και στις 90 μέ ρές (32.9% vs 17.4%, P<0.0001, log rank 

test). Στο παρακα τω γρα φήμα παρουσια ζονται οι καμπυ λές έπιβι ωσής Kaplan-Meier για cut-

off limit στήν τιμή  τής τρανφέρι νής τα 102mg/dL. 

 



 

 

Συζήτηση-Σχολιασμός 

Τα αποτέλέ σματα τής πολυκέντρική ς αυτή ς μέλέ τής δέι χνουν ο τι ή χαμήλή  συγκέ ντρωσή 

τρανσφέρι νής ορου  σέ ασθένέι ς μέ σοβαρή  αλκοολική  ήπατι τιδα σχέτι ζέται μέ αυξήμέ νή 

θνήσιμο τήτα. Η αξι α αυτου  του δέι κτή στήν προ γνωσή έι ναι ισο τιμή μέ α λλα συστή ματα 

προ γνωσής ο πως τα MELD, GAHS, DF.  

Απο  πέραιτέ ρω στατιστική  ανα λυσή των δέδομέ νων τής μέλέ τής φα νήκέ ο τι οι τιμέ ς 

τρανσφέρι νής δέ βρέ θήκαν να συσχέτι ζονται μέ τήν συνθέτική  ικανο τήτα του ή πατος. Επι σής, 

ή αυξήμέ νή θνήσιμο τήτα δέν κατα φέρέ να συσχέτιστέι  μέ τα έπι πέδα του «τοξικου » έλέυ θέρου 

σιδή ρου γιατι  δέν παρατήρή θήκέ ή αναμένο μένή αυ ξήσή των έπιπέ δων στον δέι κτή TSAT%. 

Οπο τέ, οι συγγραφέι ς καταλή γουν στο συμπέ ρασμα ο τι ή χαμήλή  τρανσφέρι νή 

αντικατοπτρι ζέι φλέγμονω δή παρα γοντα οξέι ας φα σής παρα  έμπλέ κέι διαταραχή  στο 

μέταβολισμο  του σιδή ρου. 
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