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1. Εισαγωγή στην αιμόσταση

H αιμόσταση είναι μία δυναμική διεργασία 
που εμποδίζει τη διαφυγή αίματος από τυ-
χόν τραυματισμένο αγγείο. Σε τραυματισμό 
αγγείου, αιμοπετάλια ενεργοποιούνται και 
προσκολλούνται στο σημείο βλάβης του 
ενδοθηλίου κυρίως μέσω της δράσης του 
παράγοντα von Willebrand (vWF) και της 
γλυκοπρωτεΐνης της μεμβράνης τους (GP) 
Ib, οπότε δημιουργούν τον αρχικό αιμο-
στατικό θρόμβο (πρωτοπαθής αιμόσταση). 
Ταυτόχρονα, το εκτεθειμένο υπενδοθή-
λιο απελευθερώνει ιστικό παράγοντα που 
δημιουργεί σύμπλεγμα με τον παράγοντα 
πήξεως (factor, F) VII και έτσι ενεργοποιείται 
ο καταρράκτης της πήξης, που τελικά οδηγεί 
σε παραγωγή θρομβίνης. H θρομβίνη οδηγεί 
σε παραγωγή ινώδους που εναποτίθεται και 
προσκολλάται στα αιμοπετάλια, ενδυναμώ-
νοντας τον εύθρυπτο αρχικό αιμοστατικό 
θρόμβο. Παράλληλα, αρχίζει αποδόμηση 
του ινώδους (ινωδόλυση) με συγκεκριμένο 
τρόπο ώστε να περιορισθεί η αιμοστατική 
διεργασία στο σημείο τραυματισμού του 
αγγείου1.

Η πρωτοπαθής αιμόσταση εξαρτάται κυρίως 
από τον αριθμό και τη λειτουργικότητα των 
αιμοπεταλίων, ενώ η πήξη εξαρτάται κυρίως 
από την ενεργοποίηση διαφόρων παραγό-
ντων πήξεως αλλά και από την παρουσία 
ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων (σχήμα 
1)1,2. Με τη δράση του συμπλέγματος του 
ιστικού παράγοντα και του ενεργοποιημένου 
FVII, που κατέχει σημαντικότατο ρόλο στη 
διαδικασία της πήξης, ενεργοποιούνται οι 
FX και FIX. Στη συνέχεια, με τη δράση του 
ενεργοποιημένου FX και του συμπαράγο-
ντα V μετατρέπεται η προθρομβίνη (FΙΙ) σε 
θρομβίνη. Η θρομβίνη ενεργοποιεί αιμοπε-
τάλια και τους FV, FVIII και ίσως FXI και οι 
ενεργοποιημένοι FIX και FVIII προσελκύουν 

και ενεργοποιούν περισσότερο FX, που πάλι 
μετατρέπει προθρομβίνη σε θρομβίνη (σχή-
μα 1)1,2. Αυτή η δευτερογενής παραγωγή 
θρομβίνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού 
οδηγεί σε σχηματισμό μεγάλων ποσοτήτων 
θρομβίνης που είναι απαραίτητες για το σχη-
ματισμό σταθερού θρόμβου από ινώδες. 

Η παραγωγή ινώδους από το ινωδογόνο 
(FΙ) με τη δράση της θρομβίνης ενεργοποιεί 
τον FXIII, που συμμετέχει στην ενσωμάτωση 

των πολυμερών του ινώδους στο σταθερό 
αιμοπεταλιακό θρόμβο3. Η ινωδόλυση ξεκινά 
με τη δράση του ενεργοποιητή του ιστικού 
πλασμινογόνου (tPA), που απελευθερώνεται 
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και μετατρέπει 
το πλασμινογόνο σε ενεργό πλασμίνη, που 
προκαλεί αποδόμηση του ινώδους (σχήμα 
2)1.

Το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικότατο 
ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών 
αιμοστατικών μηχανισμών και γι’ αυτό οι 
διαταραχές της αιμόστασης είναι πολύ συ-

χνές στις ηπατικές νόσους. Η επίδραση των 
ηπατοπαθειών στην αιμόσταση είναι σύν-
θετη, αφού το ήπαρ είναι υπεύθυνο για τη 
σύνθεση, ενεργοποίηση και κάθαρση των 
περισσοτέρων παραγόντων και αναστολέ-
ων που εμπλέκονται τόσο στην πήξη όσο 
και στην ινωδόλυση. Επιπρόσθετα, συχνά 
συνυπάρχουν θρομβοπενία και διαταραχές 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Έτσι, 
η αιμορραγία είναι συχνή επιπλοκή και αιτία 

θανάτου σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική 
νόσο, ενώ και θρομβωτικές επιπλοκές μπορεί 
να παρατηρηθούν1.

2. Διαταραχές πήξης σε κίρρωση

2.1. Παράγοντες πήξης
Το ήπαρ αποτελεί το κύριο όργανο πα-

ραγωγής όλων των παραγόντων πήξης, 
εκτός από τον vWF που συντίθεται κυρίως 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. 
Ο FVIII συντίθεται και στα ηπατοκύτταρα 

αλλά και σε άλλους ιστούς. Έτσι, σε κάθε 
τύπο οξείας ή χρονίας ηπατοκυτταρικής 
ανεπάρκειας παρατηρείται και ελάττωση 
συνθέσεως σχεδόν όλων των παραγόντων 
πήξης, εκτός από τον vWF και τον FVIII, οι 
οποίοι συχνά ανευρίσκονται σε αυξημένα 
επίπεδα σε χρόνιες ηπατοπάθειες1,4.

Οι FII, FVII, FIX, FX ανήκουν σε μία ομά-
δα πρωτεϊνών συνδεόμενων με ασβέστιο, 
περιέχουν γ-καρβοξυγλουταμικό οξύ και 
χαρακτηρίζονται ως εξαρτώμενοι από την 
παρουσία βιταμίνης Κ. Συντίθεται στο ήπαρ σε 
πρόδρομες ανενεργές μορφές και ενεργοποι-
ούνται μετά από καρβοξυλίωση που απαιτεί 
τη δράση της βιταμίνης Κ. Ανεπαρκής δράση 
των παραγόντων αυτών υποδηλώνει είτε 
ανεπαρκή σύνθεση των πρόδρομων μορφών 
τους λόγω ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, 
είτε ανεπαρκή ενεργοποίησή τους λόγω 
έλλειψης βιταμίνης Κ1. Oι παράγοντες αυτοί 
είναι εκείνοι που ελαττώνονται πρώτοι σε 
ηπατική νόσο, με τον FVII να είναι ο πιο ευαί-
σθητος λόγω βραχύτερου χρόνου ημισείας 
ζωής, τους FII και FX να ακολουθούν και τον 
FIX να επηρεάζεται τελευταίος5. 

Tα επίπεδα του ινωδογόνου είναι συνήθως 
ελαττωμένα σε ασθενείς με κίρρωση5, αλλά 
και υψηλά επίπεδα ινωδογόνου μπορεί σπα-
νιότερα να ανιχνευθούν, που οφείλονται σε 
παθολογικές, μη λειτουργικές μορφές ινω-
δογόνου6. Υποψία για επίκτητες παθολογικές 
μορφές ινωδογόνου τίθεται σε περίπτωση 
παθολογικού χρόνου θρομβίνης χωρίς ελατ-
τωμένα επίπεδα ινωδογόνου ή αυξημένα 
προϊόντα αποδομής ινώδους.

Η επάρκεια των παραγόντων πήξης συ-
νολικά εκτιμάται συνήθως με το χρόνο 
προθρομβίνης, που χρησιμοποιείται και ως 
προγνωστικός δείκτης της σοβαρότητας της 
ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας1.

2.2. Aντιπηκτικοί παράγοντες
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υποδηλώνει αναστολή.

Το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικότατο 
ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογι-
κών αιμοστατικών μηχανισμών και γι’ 
αυτό οι διαταραχές της αιμόστασης 
είναι πολύ συχνές στις ηπατικές νό-
σους. Η επίδραση των ηπατοπαθειών 

στην αιμόσταση είναι σύνθετη, αφού 
το ήπαρ είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση, 

ενεργοποίηση και κάθαρση των περισσοτέ-
ρων παραγόντων και αναστολέων που εμπλέκονται τόσο στην 
πήξη όσο και στην ινωδόλυση. 
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Η πρωτεΐνη C, η πρωτεΐνη S και η αντιθρομβί-
νη ΙΙΙ, που είναι γλυκοπρωτεΐνες εξαρτώμενες 
από τη βιταμίνη Κ, αποτελούν τους κύριους 
αντιπηκτικούς παράγοντες. Όλες συντίθενται 
στα ηπατοκύτταρα, ενώ η πρωτεΐνη S και η 
αντιθρομβίνη ΙΙΙ συντίθενται και στα ενδο-
θηλιακά κύτταρα των αγγείων. Η πρωτεΐνη 
C, αφού ενεργοποιηθεί με τη δράση της 
θρομβίνης και θρομβομοδουλίνης, απενερ-
γοποιεί τους FV και FVIII και αναστέλλει την 
απελευθέρωση του αναστολέα του tPA από 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η ελεύθερη μορφή 
της πρωτεΐνης S (κυκλοφορεί ως ελεύθερη 
μορφή κατά 40% και ως συνδεδεμένη στην 
C4B-πρωτεΐνη κατά 60%) αποτελεί συμπα-
ράγοντα της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C, 
που ενισχύει την αντιπηκτική της δράση.

H αντιθρομβίνη ΙΙΙ σχηματίζει συμπλέγ-
ματα με όλους τους σερίνης-πρωτεάσης 
παράγοντες πήξεως (εκτός από τον FVII) 
και αναστέλλει τη δράση της θρομβίνης και 
πλασμίνης1,7.

2.3. Ινωδόλυση
Ο tPA συντίθεται και απελευθερώνεται από 

το ήπαρ. Το ενεργοποιημένο ινωδολυτικό 
σύστημα ελέγχεται κυρίως από δύο αντι-
ινωδολυτικούς παράγοντες: τον αναστο-
λέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
(PAI-1) και τον αναστoλέα της πλασμίνης 
(α2-αντιπλασμίνη), που επίσης συντίθεται 
στο ήπαρ1.

Υπερινωδόλυση, με βάση αυξημένα επίπεδα 
ινωδολυτικών ή ελαττωμένα επίπεδα αντι-
ινωδολυτικών παραγόντων, φαίνεται ότι είναι 
συχνό φαινόμενο σε ασθενείς με κίρρωση1. 
Eντούτοις, τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά 
εργαστηριακά ευρήματα σχετιζόμενα με 
ελαττωμένη σύνθεση ή κάθαρση-αποδόμηση 
των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων 
και δεν έχουν κλινική σημασία1. Σε μελέτες 
κιρρωτικών ασθενών με θρομβοελαστογρα-
φία, μία μέθοδο που εκτιμά συνολικά την 
αιμόσταση ολικού αίματος, δε φαίνεται να 
υπάρχει συχνά πρόβλημα υπερινωδολύσεως, 
ακόμη και παρουσία βακτηριακής λοιμώξεως8. 
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι εφόσον 
υπάρχει υπερινωδόλυση, τότε παρατηρείται 
πολύ σοβαρή διαταραχή της αιμόστασης, 
συχνά με σοβαρού βαθμού και δύσκολα 
αντιμετωπίσιμες αιμορραγίες9.

2.4. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
Η πρωτογενής διαταραχή στη διάχυτη εν-

δαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) είναι η θρόμβωση 
λόγω ανώμαλης ενεργοποίησης της πήξης 
με κατανάλωση παραγόντων πήξης και αιμο-
πεταλίων και αντισταθμιστική ινωδόλυση. Ο 
συνδυασμός θρομβοπενίας και χαμηλών επι-
πέδων παραγόντων πήξεως και ινωδογόνου 
(συχνών ευρημάτων σε κίρρωση) οδήγησαν 
στην εντύπωση ότι η ΔΕΠ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην κακή αιμόσταση των 
κιρρωτικών ασθενών.

Εντούτοις, η παρουσία ΔΕΠ στην κίρρωση εί-
ναι σήμερα αμφισβητούμενη και φαίνεται ότι 
ΔΕΠ μπορεί να διαγιγνώσκεται σχετικά συχνά 
με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά 
σπάνια σχετίζεται με αυξημένη αιμορραγική 
διάθεση και έχει κλινική σημασία1. Tα συχνά 
αντικρουόμενα ευρήματα ΔΕΠ και διαταρα-
χών αιμόστασης σε κιρρωτικούς ασθενείς 
αποδίδονται στην εύθραυστη ισορροπία που 
παρατηρείται στον έλεγχο τόσο της πήξης, 
όσο και της ινωδόλυσης και που μπορεί 
να διαταράσσεται προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αιμορραγία ή 
θρομβωτικά επεισόδια10.

3. Θεραπευτική 
αντιμετώπιση διαταραχών 
πήξης σε κίρρωση

3.1. Συνήθης θεραπευτική αντιμε-

τώπιση
Οι δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώ-

πισης των διαταραχών πήξης σε κιρρωτι-
κούς ασθενείς ήταν πολύ περιορισμένες. 
Σε παράταση του χρόνου προθρομβίνης 
χορηγούνται ενέσεις βιταμίνης Κ (10 mg την 
ημέρα), που όμως έχουν αποτέλεσμα μόνο 
σε περίπτωση χολόστασης-αποφρακτικού 
ικτέρου και γενικά δυσαπορρόφησης βιτα-
μίνης Κ και πρέπει να διακόπτονται μετά από 
2-3 ημέρες χορήγησης χωρίς ανταπόκριση. Οι 
μεταγγίσεις πλάσματος προσφέρουν όλους 
του ανεπαρκείς παράγοντες πήξης και επί-
σης χρησιμοποιούνται πριν από αιματηρές 
παρεμβάσεις ή σε αιμορραγία ασθενών με 
σοβαρή διαταραχή της πήξης. Εντούτοις, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταγγίσεις 
πλάσματος ενέχουν (έστω μικρό) κίνδυνο 
μετάδοσης αγνώστων μέχρι σήμερα ιών 
και ότι σχετίζονται με πιθανά προβλήματα 
υπερφόρτωσης των κιρρωτικών ασθενών 
με υγρά και νάτριο1.

3.2. Ανασυνδυασμένος παράγο-
ντας VII

Η χρήση του ανασυνδυασμένου ενεργοποι-
ημένου FVII (recombinant activated factor 
VII, rFVIIa) που αναπτύχθηκε για τη θεραπεία 
ασθενών με αιμοφιλία A ή B και αναστολείς 
των FVIII ή FIX11, συνέβαλε σημαντικά στην 
αναθεώρηση αρκετών παραδοσιακών μέχρι 
πρόσφατα απόψεων ως προς την πήξη του 
αίματος12. Σύντομα φάνηκε ότι ο rFVIIa θα 
αποτελούσε ελπιδοφόρα θεραπευτική επι-
λογή για την αντιμετώπιση των κιρρωτικών 
ασθενών με σοβαρές διαταραχές πήξης. 
Αρχικά, δείχθηκε ότι μία ενδοφλέβια έγχυ-
ση rFVIIa σε δόση 5, 20, ή 80 μg/Kg είναι 
ασφαλής και σχετίζεται με ομαλοποίηση 
του παρατεταμένου χρόνου προθρομβίνης 
σε κιρρωτικούς ασθενείς για 2, 6 ή 12 ώρες 
αντίστοιχα13. Επίσης, μία ενδοφλέβια έγχυση 
rFVIIa σε ασθενείς με κίρρωση βρέθηκε να 
διορθώνει σημαντικά το χρόνο προθρομβί-
νης χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου 
λύσεως θρόμβου και χωρίς στοιχεία ινωδο-
λύσεως14. Παράλληλα, φάνηκε ότι η υψηλή 
δόση του rFVIIa είχε ευνοϊκή επίδραση και 
στη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων in 
vitro και στην αιμόσταση θρομβοπενικών 
ασθενών, ανεξάρτητα από την παρουσία 
ιστικού παράγοντα, πιθανόν μέσω ενίσχυ-
σης της δράσης των αιμοπεταλίων κατά τη 
δευτερογενή παραγωγή θρομβίνης15.

Η πολύ ευνοϊκή επίδραση του rFVIIa στους 
παράγοντες της αιμόστασης, σε συνδυα-
σμό με το μικρό όγκο του φαρμάκου και 
την απουσία σαφών παρενεργειών, είχαν 
ως αποτέλεσμα την ολοένα και συχνότερη 
χρησιμοποίησή του σε ασθενείς με διατα-
ραχές αιμόστασης λόγω κίρρωσης ή οξείας 
ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, παρά την 
έλλειψη επαρκών στοιχείων για την τελική 
αποτελεσματικότητά του και κυρίως για το 
προσφερόμενο όφελος σε σχέση με το πολύ 
υψηλό κόστος του16. Ο rFVIIa έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς με ηπατική νόσο και 
σημαντική διαταραχή πήξης είτε προληπτικά, 
πριν από κάποια αιματηρή διαγνωστική ή 
θεραπευτική παρέμβαση, είτε θεραπευτικά, 
σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας.

3.2.1. Προληπτική χρήση rFVIIa
Η προληπτική χρήση του rFVIIa έχει κυρίως 

δοκιμασθεί σε ασθενείς με κεραυνοβόλο 
ηπατική ανεπάρκεια και σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος. 
Σε ασθενείς με κεραυνοβόλο ηπατική ανε-
πάρκεια, ο rFVIIa δοκιμάζεται κυρίως στην 
προσπάθεια πρόληψης αιμορραγίας από την 
τοποθέτηση συσκευής-καθετήρα παρακο-
λούθησης της ενδοκράνιας πιέσεως17,18. Σε 
μία μελέτη 7 τέτοιων ασθενών, η χορήγηση 
40 μg/Kg rFVIIa είχε ως αποτέλεσμα τη δι-
όρθωση του χρόνου προθρομβίνης και την 

χωρίς επιπλοκές τοποθέτηση της συσκευής 
σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, στο ίδιο 
κέντρο, η υποστηρικτική χορήγηση πλάσμα-
τος δε διόρθωσε το χρόνο προθρομβίνης 
σε κανέναν και παρείχε τη δυνατότητα το-
ποθέτησης της συσκευής μόνο σε 3 από 8 
ιστορικούς μάρτυρες18.

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμό-
σχευση ήπατος, η χρήση rFVIIa αποσκοπεί 
στον περιορισμό της εγχειρητικής αιμορρα-
γίας, που έχει συσχετισθεί με δυσμενέστερη 
μετεγχειρητική πορεία19. Η ασφάλεια και η 
ελάττωση των αναγκών για μετάγγιση αί-
ματος από τη χρήση rFVIIa αμέσως πριν την 
έναρξη της μεταμόσχευσης ήπατος έχουν 
περιγραφεί σε διάφορες μικρού αριθμού με-
λέτες ή περιγραφές περιπτώσεων ασθενών 
με σοβαρές προεγχειρητικές διαταραχές 
πήξης20,21.

Η προληπτική χρήση του rFVIIa έχει δοκι-
μασθεί και σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος με σκοπό 
να ελεγχθεί με άμεση επισκόπηση ο χρόνος 
αιμορραγίας του ήπατος στο σημείο λήψεως 
της βιοψίας22. 

Έτσι, μία έγχυση rFVIIa 4 διαφορετικών 
δόσεων (5, 20, 80 και 120 μg/Kg) που χο-
ρηγήθηκε σε 71 κιρρωτικούς ασθενείς με 
παράταση του χρόνου προθρομβίνης από 
3-15 sec και ήπια θρομβοπενία (αιμοπετάλια 
>60.000/mm3) είχε ως αποτέλεσμα την 
απουσία σοβαρής αιμορραγίας από το ήπαρ 
χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 4 
δόσεων. Πιθανές επιπλοκές αναφέρθηκαν 
σε 2 ασθενείς (ΔΕΠ: 1, θρόμβωση πυλαίας 
φλέβας: 1), αν και δε θεωρήθηκαν από τους 
ερευνητές ότι σχετίζονται με τη χρήση του 
rFVIIa22.

Η προληπτική χρήση του rFVIIa έχει επίσης 
δοκιμασθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
κιρρωτικών ασθενών με διαταραχές πήξης 
που πρόκειται να υποβληθούν σε αιματηρές 
μικροεπεμβάσεις, όπως θεραπευτικές ενέ-
σεις αλκοόλης σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο, 
τοποθέτηση μεγάλης διαμέτρου καθετή-
ρων (π.χ. καθετήρων για νεφρική κάθαρση), 
εξαγωγές οδόντων, πολυπεκτομές κατά τη 
διάρκεια κολονοσκόπησης, βιοψίες ήπατος 
κ.λπ.23-25. Θα πρέπει γενικά να σημειωθεί ότι 
ασφαλή συμπεράσματα για τη χρησιμότητα 
της προληπτικής χρήσης του rFVIIa είναι 
δύσκολο να εξαχθούν, κυρίως λόγω της 
απουσίας ομάδων ελέγχου και της δεδομένης 
μη καλής συσχέτισης των εργαστηριακών 
παραμέτρων πήξης (χρόνου προθρομβίνης) 
με την πιθανότητα αιμορραγίας σε κιρρωτι-
κούς ασθενείς.

3.2.2. Θεραπευτική χρήση rFVIIa
Η κύρια θεραπευτική χρήση του rFVIIa σε 

ασθενείς με κίρρωση είναι η χορήγησή του 
στην προσπάθεια ελέγχου ακατάσχετης 
αιμορραγίας από διάφορες εστίες, όπως 
έχει αναφερθεί σε αρκετές δημοσιευμένες 
και μη περιπτώσεις26-29. Οι κύριες μελέτες 
αφορούν σε ασθενείς με κιρσορραγία, με 
το rFVIIa να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο 
μέτρο σε συνδυασμό με ενδοσκοπική θε-
ραπεία. Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη 
μελέτη 245 κιρρωτικών ασθενών με οξεία 
αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, η χορήγη-
ση 8 δόσεων rFVIIa (100 μg/Kg ανά δόση) 
βρέθηκε να είναι ασφαλής και να ωφελεί 
σημαντικά μόνον τους ασθενείς σταδίου B ή 
C κατά Child με κιρσορραγία, αλλά όχι τους 
ασθενείς σταδίου Α κατά Child με κιρσορραγία 
ή τους ασθενείς με μη κιρσικής αιτιολογίας 
αιμορραγία ανεξαρτήτως σταδίου Child30. 
Ειδικότερα στους ασθενείς σταδίου Β ή C 
κατά Child, πρώιμη επαναιμορραγία μετά από 
αρχική σκληροθεραπεία και φαρμακολογική 
θεραπεία παρατηρήθηκε σε μόνον 3 (4,6%) 
από 65 που έλαβαν rFVIIa έναντι 12 (18,5%) 
από 65 που έλαβαν εικονικό φάρμακο (Ρ= 
0,015)30. 

Σε άλλη μη ελεγχόμενη μελέτη 10 ασθενών 
με κίρρωση και κιρσορραγία, η χορήγηση 
μίας δόσεως 80 μg/Kg rFVIIa είχε ως αποτέ-
λεσμα διόρθωση του χρόνου προθρομβίνης 
και επιτυχία στην ενδοσκοπική αιμόσταση 
που ακολούθησε σε όλους τους ασθενείς. 
Εντούτοις, υποτροπή της αιμορραγίας παρα-
τηρήθηκε σε 6 ασθενείς που τελικά απεβίω-
σαν, υποδεικνύοντας πιθανόν την παροδική 
ωφέλεια από τη χορήγηση rFVIIa που ίσως 
δε συνδυάζεται με τελική βελτίωση της 
επιβίωσης31. Σε άλλη πρόσφατη μελέτη, η 
χορήγηση μίας δόσεως rFVIIa σε 8 ασθενείς 
που δεν είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί 
σε φαρμακευτική, ενδοσκοπική θεραπεία 
και τοποθέτηση καθετήρα Segstaken, εί-
χε ως αποτέλεσμα τον αρχικό έλεγχο της 
κιρσορραγίας σε όλους και την πρόληψη 
υποτροπής της κιρσορραγίας σε 6 από τους 
8 ασθενείς32.

3.2.3. Περιορισμοί, κίνδυνοι, κόστος 
χρήσης rFVIIa

Η αποτελεσματικότητα του rFVIIa είναι πε-
ριορισμένη σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα 
ινωδογόνου (<100 mg/dL) και γι’ αυτό αρχική 
χορήγηση πλάσματος συχνά ενδείκνυται σε 
τέτοιους ασθενείς16. Τα χαμηλά επίπεδα ινω-
δογόνου βέβαια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
γιατί μπορεί να αποτελούν ένδειξη ΔΕΠ ή 
υπερινωδόλυσης, που μπορεί να επιπλέξουν 
τη χρήση rFVIIa.

Θεωρητικό κίνδυνο από τη χρήση του rFVIIa 
σε ασθενείς με ηπατοπάθεια αποτελεί ο 
φόβος για σημαντική αύξηση της παραγωγής 
θρομβίνης και έκλυση ή επιδείνωση προϋ-
πάρχουσας ΔΕΠ16. Στις μέχρι σήμερα μελέτες 
και περιγραφές περιπτώσεων, όμως, δεν 
έχουν υπάρξει έστω και βιοχημικές ενδείξεις 
ΔΕΠ, με εξαίρεση έναν ασθενή που έλαβε 
rFVIIa για εκτίμηση της αιμορραγίας από 
λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος22.

Το υψηλό κόστος αποτελεί ένα σημαντικό 
μειονέκτημα της χρήσεως του rFVIIa, αφού 
μία δόση 80 μg/Kg κοστίζει περισσότερο από 
3.000 ευρώ. Το υψηλό κόστος, σε συνδυασμό 
με την έλλειψη επαρκών στοιχείων ουσια-
στικής αποτελεσματικότητας, περιορίζουν 
την ευρεία χρήση του ελκυστικού αυτού 
παράγοντα. 

Έτσι, η χρήση του rFVIIa σε ασθενείς με 
ηπατοπάθειες και διαταραχές πήξης φαίνεται 
ότι προς το παρόν αποκτά θέση κυρίως: 
α)  ως θεραπεία διάσωσης σε επεισόδια σοβα-

ρής αιμορραγίας που δεν ανταποκρίνονται 
στη συνήθη αντιμετώπιση και που εμφα-
νίζονται σε ασθενείς που έχουν κάποιο 
προσδόκιμο επιβίωσης ή είναι υποψήφιοι 
για μεταμόσχευση ήπατος ή 

β)  ως προληπτική θεραπεία σε ασθενείς με 
σοβαρές διαταραχές πήξης που πρόκειται 
να υποβληθούν σε επεμβάσεις με υψηλό 
κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας, όπως τοπο-
θέτηση συσκευής μέτρησης ενδοκράνιας 
πίεσης ή μεταμόσχευση ήπατος.
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