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Στους κιρρωτικούς ασθενείς που επιτυγχάνουν μείωση της HVPG κατά 20% της αρχικής τιμής ή
<12mmHg η εμφάνιση κιρσικής αιμορραγίας είναι σπάνια. Η χρήση καρβεδιλόλης σε πρόσφατη
μεταανάλυση αποδείχθηκε ανώτερη των κλασσικών μη εκλεκτικών β-αναστολέων
(προπρανολόλη). Πρόκειται για τυχαιοποιημένη (1:1) Κορεατική μελέτη αξιολόγησης της
καρβεδιλόλης όσον αφορά τη μείωση της HVPG σε ασθενείς με κίρρωση και σοβαρή πυλαία
υπέρταση (κιρσοί 2ου/3ου βαθμού) σε σύγκριση με την προπρανολόλη.
Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με σοβαρή πυλαία υπέρταση (HVPG >12mmHg) και Child-Pugh
score <12. Δεν συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με αρτηριακή πίεση <90mmHg, σφύξεις <55/min,
ανθεκτικό ασκίτη, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, θρόμβωση πυλαίας φλέβας, ολική χολερυθρίνη
>10mg/dl και κρεατινίνη ≥1.2mg/dl.
Η μέση δόση που χρησιμοποιήθηκε ήταν για την ομάδα της καρβεδιλόλης 11.6mg (6.2512.5mg/d) και για την ομάδα της προπρανολόλης 152.6mg (40-320mg/d). Τελικά
συμπεριλήφθηκαν 55 ασθενείς σε κάθε ομάδα ως ακολούθως:

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.163), όσον αφορά την πτώση της HVPG,
μεταξύ των δύο ομάδων:

Προκειμένου να διερευνηθεί η σημασία της βαρύτητας της κίρρωσης στην μείωση της HVPG,
έγινε υπο-ανάλυση με βάση το MELD score (≥15) και το Child-Pugh score (≥9). Οι ασθενείς με
υψηλότερο MELD και Child-Pugh score παρουσίασαν καλύτερη ανταπόκριση στην καρβεδιλόλη
(p=0.005 και p=0.046 αντίστοιχα):

Η πολυπαραγοντική ανάλυση, μετά από διόρθωση για το MELD score, κατέδειξε ότι οι ασθενείς
της ομάδας της καρβεδιλόλης συσχετίστηκαν περισσότερο με μείωση της HVPG. Έτσι, οι
ασθενείς που έλαβαν καρβεδιλόλη είχαν 2.58 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσουν
στη θεραπεία μετά 6 εβδομάδες αγωγής σε σχέση με αυτούς της ομάδας της προπρανολόλης
όταν είχαν παρόμοιο MELD score:
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