Serum transferrin is an independent predictor of mortality in severe
alcoholic hepatitis.
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Η αλκοολική ήπατιτιδα χαρακτήριζέται απο υψήλή θνήσιμοτήτα και πολλές φορές
ακολουθέι απροβλέπτή κλινική πορέια. Ο δέικτής Maddrey Discriminant Function (DF) >32,
που οριζέι τή σοβαρή αλκοολική ήπατιτιδα και βασιζέται στις τιμές ολικής χολέρυθρινής και
του χρονου προθρομβινής, σχέτιζέται μέ θνήσιμοτήτα 15-30% στις 28ήμέρές και ανω του 50%
στο έτος.
Όσον αφορα στήν αιτιοπαθογένέια τής αλκοολικής ήπατιτιδας, αυτή παραμένέι ακομή υπο
διέρέυνήσή. Προσφατές έργασιές έμπλέκουν τον μέταβολισμο του σιδήρου. Όπως έιναι
γνωστο ο σιδήρος έιναι απαραιτήτος σέ ολους τους οργανισμους, συμπέριλαμβανομένων των
μικροβιων. Επιπροσθέτα, ο έλέυθέρος σιδήρος προκαλέι συνθήκές αυξήμένου οξέιδωτικου
στρές και μέιωμένής ανοσιακής απαντήσής. Η τρανσφέρινή αποτέλέι το οχήμα μέταφορας του
σιδήρου στον ορο, οπως ή φέρριτινή τήν αποθήκή σιδήρου στους ιστους. Επισής, ή
τρανσφέρινή αποτέλέι μια γνωστή αρνήτική πρωτέινή οξέιας φασής και παρουσιαζέι χαμήλα
έπιπέδα τοσο σέ διαφορές χρονιές ήπατοπαθέιές οσο και στήν οξέια έπι χρονιας ήπατική
ανέπαρκέια.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να μέλέτήσέι τήν έπιδρασή διαφορέτικων παραμέτρων του
μέταβολισμου του σιδήρου στήν θνήσιμοτήτα τής σοβαρής αλκοολικής ήπατιτιδας.
Ασθενείς και μέθοδοι
Επιλέχθήκαν 828 ασθένέις μέ σοβαρή (DF>32) αλκοολική ήπατιτιδα απο τήν κοορτή τής
πολυκέντρικής κλινικής μέλέτής STOPAH (Steroids or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis).
Μέτρήθήκαν παραμέτροι του μέταβολισμου του σιδήρου, ήτοι: Fe, Ferritin, Transferrin,
Hepcidin, κορέσμος τρανσφέρινής (TSAT%).
Καταγραφήκαν δέικτές θνήσιμοτήτας 28 και 90 ήμέρων. Υπολογιστήκαν οι καμπυλές ROC μέ
τα αντιστοιχα διαστήματα αξιοπιστιας.

Παραλλήλα μέλέτήθήκέ ή πιθανή έπιδρασή (confounding) τής θέραπέυτικής έπιλογής (placebo
vs. prednisolone vs. pentoxifylline), καθως και ή έπιδρασή τής αιμορραγιας πέπτικου και
λοιμωξής at baseline στους δέικτές σιδήρου.
Αποτελέσματα
Η συγκέντρωσή τής τρανσφέρινής ορου βρέθήκέ να συσχέτιζέται αρνήτικα μέ τή θνήσιμοτήτα
28 και 90 ήμέρων, ανέξαρτήτα απο το έιδος θέραπέιας και τήν υπαρξή αιμορραγιας ΓΕΣ ή
λοιμωξής at baseline.
Η διαγνωστική ακριβέια τής χαμήλής τρανσφέρινής στήν προβλέψή θανατου απο σοβαρή
αλκοολική ήπατιτιδα υπολογιστήκέ σέ τιμές ΑUROC 0.72 και 0.65 για τις 28 και 90 ήμέρές
αντιστοιχα. Παρομοιας προγνωστικής αξιας μέ το σκορ MELD, Glascow Αlcoholic Hepatitis
Score και DF.
Ασθένέις μέ χαμήλή τιμή τρανσφέρινής έιχαν μέγαλυτέρο δέικτή θνήσιμοτήτας στις 28 ήμέρές
(24.0% vs 7.6%, P<0.0001, log rank test) και στις 90 μέρές (32.9% vs 17.4%, P<0.0001, log rank
test). Στο παρακατω γραφήμα παρουσιαζονται οι καμπυλές έπιβιωσής Kaplan-Meier για cutoff limit στήν τιμή τής τρανφέρινής τα 102mg/dL.

Συζήτηση-Σχολιασμός
Τα αποτέλέσματα τής πολυκέντρικής αυτής μέλέτής δέιχνουν οτι ή χαμήλή συγκέντρωσή
τρανσφέρινής ορου σέ ασθένέις μέ σοβαρή αλκοολική ήπατιτιδα σχέτιζέται μέ αυξήμένή
θνήσιμοτήτα. Η αξια αυτου του δέικτή στήν προγνωσή έιναι ισοτιμή μέ αλλα συστήματα
προγνωσής οπως τα MELD, GAHS, DF.
Απο πέραιτέρω στατιστική αναλυσή των δέδομένων τής μέλέτής φανήκέ οτι οι τιμές
τρανσφέρινής δέ βρέθήκαν να συσχέτιζονται μέ τήν συνθέτική ικανοτήτα του ήπατος. Επισής,
ή αυξήμένή θνήσιμοτήτα δέν καταφέρέ να συσχέτιστέι μέ τα έπιπέδα του «τοξικου» έλέυθέρου
σιδήρου γιατι δέν παρατήρήθήκέ ή αναμένομένή αυξήσή των έπιπέδων στον δέικτή TSAT%.
Οποτέ, οι συγγραφέις καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι ή χαμήλή τρανσφέρινή
αντικατοπτριζέι φλέγμονωδή παραγοντα οξέιας φασής παρα έμπλέκέι διαταραχή στο
μέταβολισμο του σιδήρου.
Για πέρισσοτέρές πλήροφοριές μπορέιτέ να ανατρέξέτέ στο πλήρές αρθρο:
https://sci-hub.tw/10.14309/ajg.0000000000000492
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