Beste collegae,
In deze 2e editie van onze nieuwe rubriek Hoogtepunten uit de Acta Gastroenterologica Belgica
(AGEB) brengen we je opnieuw 4 korte samenvattingen van de meest interessante en klinisch
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Sinds 2020 is AGEB bovendien “open access” en hierdoor volledig gratis te bekijken via de
Hoogtepunten uit de AGEB (september 2020)
vernieuwde website (https://www.ageb.be/).
• Henskens et al presenteren een systematische review over het gebruik van corticosteroide
injecties als adjuvante therapie bij het dilateren van benigne maar hardnekkige
slokdarmstenoses. Ze verzamelden in totaal 341 patiënten met variabele etiologie van de
Hoogtepunten uit de AGEB (juni 2020)
stenose, waarvan er wel slechts 130 werden behandeld binnen context van een gerandomiseerde
gecontroleerde studie. De review toont dat intralesionele injectie met corticosteroïden vooral
• Mosli et al bestudeerden retrospectief de impact van een vroege coloscopie (<24u na
werkzaam is bij patiënten met refractaire peptische stenose, en zinvol kan zijn bij radiatiepresentatie) in 183 dossiers van patiënten met een acute lage gastro-intestinale bloeding.
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https://www.ageb.be/ageb-journal/ageb-volume/ageb-article/1818/Intralesional%20steroid%20
mortaliteit binnen de 30 dagen. Patiënten die een vroege coloscopie kregen verlieten wel
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et al volgden in hun centrum prospectief 200 cirrosepatiënten 3 jaar op (of tot overlijden)
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overleden waarvan 20 (25.6%) tgv varixbloeding en nog eens 36 (46.2%) tgv het onderliggend
• Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) en non-alcoholic steatohepatitis (NASH) vormen
leverlijden. Onafhankelijke risicofactoren voor herbloeding bleken: gebrek aan herhalen ligaturen
een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid. De etiologie van deze groep van
(OR: 4.8), Child C (OR: 3.8), en graad IV varices (OR: 2.6); BMI > 30 kg/m2 bleek een lager risico
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bekeken retrospectief deze specifieke populatie binnen het UZ Gent (123 dossiers in toto) en
• Tang et al. analyseerden in hun centrum retrospectief de risicofactoren op een hoge gastrokwamen tot de conclusie dat de aanbevelingen voor endoscopische surveillance globaal goed
intestinale bloeding (HGIB) bij 388 patiënten met dubbele anti-aggregantia therapie (DAPT)
werden gecommuniceerd en nageleefd door de behandelende gastro-enteroloog.
na een urgente percutane coronaire interventie. Er trad bij 32 patiënten een HGIB op. In die
groep was de hospitalisatieduur significant langer, de proportie van onderbreking van DAPT
was hoger evenals de mortaliteit in vergelijking in de groep zonder bloeding. Hogere leeftijd,
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opvolgingsadviezen tot gevolg. Een relatief groot aantal patiënten verdween volledig uit followup (20% voor Lynch syndroom, 32% voor polyposis syndromen). Het artikel breekt een lans voor
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• Merola et al schreven een review over leveraantasting bij COVID-19. Ze includeerden 11
studies in hun meta-analyse. In de totale groep van 793 patiënten was op het moment van
ziekenhuisopname de prevalentie van leverschade 22.17%, vooral gebaseerd op gestegen
transaminasen.
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Tot de volgende Hoogtepunten uit de Acta Gastroenterologica Belgica!
pragmatisch overzicht van de rol van abnormale angiogenese bij NAFLD en de mogelijke
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https://www.ageb.be/ageb-journal/ageb-volume/agebarticle/1794/Angiogenesis%20in%20the%20progression%20of%20nonalcoholic%20fatty%20liver%20disease/
• Tang et al. analyseerden in hun centrum retrospectief de risicofactoren op een hoge gastrointestinale bloeding (HGIB) bij 388 patiënten met dubbele anti-aggregantia therapie (DAPT)
na een urgente percutane coronaire interventie. Er trad bij 32 patiënten een HGIB op. In die
groep was de hospitalisatieduur significant langer, de proportie van onderbreking van DAPT
was hoger evenals de mortaliteit in vergelijking in de groep zonder bloeding. Hogere leeftijd,
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