
ΣΕΛΙΔΑ 12

Θεραπευτικές στρατηγικές 
σε αυτοάνοση ηπατίτιδα

H ένδειξη για έναρξη της θεραπευτικής αγωγής 
στην ΑΗ βασίζεται στην παρουσία φλεγμονώδους 
δραστηριότητας και όχι στην παρουσία κίρρωσης. 

Εάν απουσιάζει η φλεγμονώδης δραστηριότητα, η 
αποτελεσματικότητα της ανοσοκατασταλτικής αγωγής 
είναι περιορισμένη. Απόλυτες ενδείξεις για την έναρξη 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας αποτελούν: οι αυξημένες 
τιμές AST τουλάχιστον στο 10πλάσιο της φυσιολογικής 
τιμής, ή οι αυξημένες τιμές AST τουλάχιστον στο 5πλάσιο 
της φυσιολογικής τιμής με παράλληλη αύξηση των γ
σφαιρινών τουλάχιστον στο 2πλάσιο της φυσιολογικής 
τιμής, ή η ιστολογική εικόνα γεφυροποιού νέκρωσης 
ή πολυλοβιδιακής νέκρωσης, ή η σοβαρή ηπατική ή 
εξωηπατική συμπτωματολογία. Ασθενείς με ηπιότερη 
κλινική, εργαστηριακή και ιστολογική εικόνα αποτελούν 
σχετική ένδειξη για την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, 
μια και από την υποομάδα των ασθενών αυτών εξελίσσεται 
σε κίρρωση ποσοστό 49% σε 15 έτη και η θνησιμότητα στη 
10ετία είναι μόλις 10%. Αντιθέτως, ασθενείς με σοβαρή 
νόσο όπως προαναφέρθηκε, που δε λαμβάνουν θεραπεία, 
παρουσιάζουν θνησιμότητα στη 10ετία που αγγίζει το 
90%. Γίνεται έτσι αντιληπτό, ότι σε αντίθεση με την ομάδα 
των ασθενών με σοβαρή νόσο που ωφελούνται σίγουρα 
από τη φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχει ικανοποιητική 
βιβλιογραφία που να στηρίζει ισχυρά, βάσει της σχέσης 
ενδεχόμενου θεραπευτικού οφέλους  δυνητικών 
επιπλοκών από τη μακροχρόνια κορτιζονοθεραπεία, τη 
χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής στους ασθενείς με 
ήπια νόσο. Τέλος, η φαρμακευτική αγωγή δεν ενδείκνυται 
σε ασθενείς με ανενεργό κίρρωση, με επιπλοκές πυλαίας 
υπέρτασης σε απουσία ηπατοκυτταρικής φλεγμονής και 
με ιστολογική εικόνα ήπιας διάμεσης ηπατίτιδας χωρίς 
συμπτώματα.

Η χορήγηση πρεδνιζόνης ή πρεδνιζολόνης ως μονοθερα-
πεία, ή σε χαμηλότερες δόσεις σε συνδυασμό με αζαθειο-
πρίνη, αλλά όχι η μονοθεραπεία με αζαθειοπρίνη, αποτελούν 
τη θεραπεία εκλογής για την επίτευξη της ύφεσης στην 
αυτοάνοση ηπατίτιδα . Και οι δύο θεραπευτικές στρατηγικές 
είναι εξίσου αποτελεσματικές . Σε αντίθεση με πολλά άλλα 
αυτοάνοσα νοσήματα, οι δόσεις των κορτικοστεροειδών 
που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΑΗ είναι σχετικά 

χαμηλές (30-60mg/ημερησίως αρχικά και μετά τον πρώτο 
μήνα 10-20mg/ημερησίως) . Συνοπτικά το δοσολογικό σχήμα 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1 . Η θεραπεία χορηγείται για 
περίοδο 2-3 χρόνων αρχικά .

Η απόφαση υπέρ της μίας (μονοθεραπεία με κορτικοστε-
ροειδή) ή της άλλης (συνδυασμός κορτικοστεροειδών και 
αζαθειοπρίνης) αγωγής, βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της 
αποτελεσματικότητας και της δυνητικής τοξικότητας κάθε 
θεραπευτικού χειρισμού . Σε μακροχρόνια χορήγηση κορτι-
κοστεροειδών, ακμή, σεληνοειδές προσωπείο, παχυσαρκία, 
σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, οστεοπόρωση, άσηπτη 
οστική νέκρωση, ψυχιατρικές ανωμαλίες όπως κατάθλιψη, 
καταρράκτης, εμφανίζονται σε 44% των ασθενών μετά από 
12 μήνες θεραπείας και σε 80% των ασθενών μετά από 24 
μήνες θεραπείας . Η προσθήκη της αζαθειοπρίνης μειώνει τις 
ανάγκες για τα κορτικοστεροειδή, ειδικότερα κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας συντήρησης . Εντούτοις, κοιλιακά άλγη, 
ναυτία, παγκρεατίτιδα, χολοστατική ηπατίτιδα, εξανθήματα 
και λευκοπενία, συμπεριλαμβανομένου και του θεωρητι-
κού κινδύνου της τερατογένεσης που δεν έχει αποδειχθεί 
σε κλινικό επίπεδο, παρατηρούνται σε ποσοστό 10% των 
ασθενών που λαμβάνουν τη δόση των 50mg ημερησίως . 
Γενικότερα οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή οι ασθενείς 
που πάσχουν από οστεοπόρωση, υπέρταση, σακχαρώδη 
διαβήτη ή ψυχιατρικές διαταραχές είναι υποψήφιοι για τη 
θεραπεία συνδυασμού, ενώ οι νέες, έγκυες γυναίκες ή οι 
ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα είναι υποψήφιοι για 
μονοθεραπεία με κορτικοστεροειδή .

Στόχος της θεραπείας είναι η επίτευξη της ύφεσης (induction 
of remission), η οποία χαρακτηρίζεται από απουσία συ-
μπτωμάτων, φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις ηπα-
τικής φλεγμονής και ιστολογικά απουσία φλεγμονής . Αυτό 
επιτυγχάνεται σε ποσοστό 87% των ασθενών μετά από 
τριετή χορήγηση θεραπείας . Περαιτέρω θεραπεία οδηγεί σε 
ύφεση μόνο 7% των ασθενών για κάθε επιπρόσθετο χρόνο 
θεραπείας . Συνήθως οι τιμές των αμινοτρανσφερασών νορ-
μαλοποιούνται μετά από 3-6 μήνες θεραπευτικής αγωγής . 
Η κλινική και εργαστηριακή βελτίωση εντούτοις προηγείται 
της ιστολογικής ύφεσης κατά 3 έως 6 μήνες, και συνεπώς η 
πρώιμη διακοπή της θεραπείας χωρίς ιστολογική επιβεβαίωση 
της ύφεσης θα οδηγήσει σε υποτροπή της νόσου . Γι’ αυτό 

η βιοψία ήπατος αποτελεί το μοναδικό τρόπο επιβεβαίωσης 
της ύφεσης και του τελικού στόχου της θεραπείας .

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εκτός από το συστηματικό 
έλεγχο της ηπατικής βιοχημείας συνιστάται παρακολού-
θηση του ασθενούς με τακτικό έλεγχο οστικής μάζας και 
οφθαλμολογική εξέταση, ενώ ιδανικά απαιτείται έλεγχος 
TPMT δραστηριότητας πριν την έναρξη της αζαθειοπρίνης, 
μια και μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου από τη μία 
συνοδεύεται με αυξημένη πιθανότητα παρενεργειών από 
την αζαθειοπρίνη, και αυξημένη δραστηριότητά του από την 
άλλη με αυξημένη πιθανότητα να απαιτείται η συγχορήγηση 
κορτιζόνης για διατήρηση της ύφεσης .

Καθώς ασθενείς που πάσχουν από ΑΗ δεν είναι σπάνια 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ένα εύλογο ερώτημα είναι 
τι γίνεται με την ανοσοκατασταλτική αγωγή κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης . Εξάρσεις μπορεί να παρατηρηθούν κατά 
τη διάρκεια και αμέσως μετά τον τοκετό, όπως συμβαίνει και 
σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα . Έτσι φαίνεται ότι δεν είναι 
ασφαλής η μείωση της αγωγής στη διάρκεια της κύησης . 
Τόσο η κορτιζόνη όσο και η αζαθειοπρίνη φαίνονται ασφα-
λείς . Εντούτοις, σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της 
Αμερικάνικης Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (AASLD) κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μονοθεραπεία με κορτιζόνη 
φαίνεται ότι είναι η ασφαλέστερη θεραπευτική προσέγγιση, 
δεδομένου του πιθανού κινδύνου τερατογένεσης με τη 
χορήγηση της αζαθειοπρίνης .

Εάν επιτευχθεί ιστολογική ύφεση, η πιθανότητα υπο-
τροπής είναι μικρότερη από 20% . Αντίθετα, εάν η ηπατική 
βιοψία παρουσιάσει εικόνα πυλαίας ηπατίτιδας, υποτροπή 
συμβαίνει σε ποσοστό 50% μέσα σε χρονικό διάστημα 6 
μηνών από τη διακοπή της θεραπείας . Η υποτροπή χαρα-
κτηρίζεται από αύξηση της τιμής των αμινοτρανσφερασών 
σε επίπεδα τριπλάσια τουλάχιστον της φυσιολογικής τιμής 
και επιδείνωση της κλινικής εικόνας . Γενικά, μακροχρόνια 
ύφεση διατηρείται σε ποσοστό 17% των ασθενών μετά τη 
διακοπή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής . Γι’ αυτό, συνέ-
χιση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής ενδείκνυται για να 
διατηρηθεί η ύφεση (maintenance of remission), είτε με 
μονοθεραπεία με αζαθειοπρίνη (2mg/kgrΣΒ/ημέρα) είτε 
με συνδυασμό πρεδνιζόνης και αζαθειοπρίνης (1mg/kgrΣΒ/
ημέρα) . Μελέτες έχουν δείξει ότι η διατήρηση της αζαθει-
οπρίνης ως μονοθεραπεία μετά τη σταδιακή διακοπή των 
κορτικοστεροειδών σε κάπως υψηλότερες δόσεις (2mg/
kgrΣΒ/ημέρα) διατηρεί την ύφεση σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 80% των ασθενών .

Η αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής (treatment failure) 
χαρακτηρίζεται από επιδείνωση της βιοχημικής και κλινικής 
εικόνας κατά τη διάρκεια της θεραπείας . Αυτό παρατηρείται 
σε 10% των ασθενών . Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
αρχικά να επανεξετάζεται η ορθότητα της αρχικής διάγνωσης 
με τον αποκλεισμό άλλων αιτιών χρόνιων ηπατιτίδων . Εάν η 
κλασσική αγωγή με πρεδνιζόνη και αζαθειοπρίνη αποτύχει, 
εναλλακτικές θεραπευτικές αγωγές και δοσολογικά σχήματα 
θα πρέπει να αναζητηθούν . Υψηλές δόσεις κορτιζόνης μόνης 
(60mg/ημέρα), ή σε συνδυασμό (30 mg/ημέρα) με υψηλές 
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O όρος αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) περιγράφει ένα σύνολο ετερογενών, ηπατικών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται 

από πολυκλωνική αύξηση ανοσοσφαιρινών (IgG), παρουσία ιστικών αυτοαντισωμάτων και θεραπευτική απάντηση 

στην ανοσοκατασταλτική αγωγή στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις αρχικές, προοπτικές, τυχαιοποιημένες 

μελέτες που άρχισαν τουλάχιστον 35 χρόνια πριν, η ΑΗ ήταν η πρώτη ηπατική νόσος στην οποία η φαρμακευτική 

αγωγή απεδείχθη ότι παρέτεινε την επιβίωση. Εντούτοις, παρά την αποτελεσματικότητα της ανοσοκατασταλτικής 

αγωγής, η παθογένεια της νόσου παραμένει ανεξιχνίαστη και τα διαγνωστικά κριτήρια παρουσιάζονται 

πολυπλοκότερα από ότι σε άλλα ηπατικά νοσήματα.

 Μονοθεραπεία  Συνδυασμός 
 Πρεδνιζό(λο)νη (mg/d) Πρεδν(mg/d) + Αζα(mg/d)
Εβδ 1 60 30 50
Εβδ 2 40 20 50
Εβδ 3-4 30 15 50
Εβδ 5-τέλος 20 10 50
Αίτια προτίμησης Κυτταροπενία, ΤPMT ανεπάρκεια,  Εμμηνόπαυση, οστεοπόρωση, διαβήτης, 
 κύηση, τοξικότητα ΑΖΑ ακμή, παχυσαρκία, υπέρταση, κατάθλιψη

Πίνακας 1. Θεραπευτικά δοσολογικά σχήματα στην αυτοάνοση ηπατίτιδα
για την επίτευξη της ύφεσης
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δόσεις αζαθειοπρίνης (150 mg/ημέρα) για 1 μήνα και μετά 
μείωση κατά 10 mg η κορτιζόνη και κατά 50 mg κάθε μήνα 
η αζαθειοπρίνη, θα μπορούσαν να δοκιμασθούν .

Σε κλινικές μελέτες έχουν δοκιμασθεί επίσης πολλά ανο-
σοκατασταλτικά φάρμακα, όπως η βουδεσονίδη, η κυκλο-
σπορίνη Α, η κυκλοφωσφαμίδη, το FK506 (tacrolimus) και το 
mycophenolate mofetil, τόσο για την επίτευξη της ύφεσης 
όσο και για τη διατήρησή της . Εντούτοις τα περισσότερα από 
τα παραπάνω φάρμακα δεν έχουν αξιολογηθεί σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες και έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από εξειδικευμένα ηπατολογικά κέντρα και ιδανικότερα στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών . Ειδικότερα για το mycophenolate 
mofetil, που αποτελεί αναστρέψιμο αναστολέα ενζύμου 
που ρυθμίζει τη de novo σύνθεση πουρινών, εμποδίζοντας 
έτσι εκλεκτικά τις ανεξέλεγκτες απαντήσεις των Τ και Β 
κυττάρων σε μιτογόνα και αντιγόνα, η αποτελεσματικότητα 
και η ασφάλειά του δεν έχουν πλήρως καθοριστεί και δε 
συνιστάται η ανεξέλεγκτη εμπειρική θεραπεία .

Σε ποσοστό 10% η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη 
μοναδική θεραπεία . Ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος 
είναι η επιδείνωση της κλινικοεργαστηριακής εικόνας με 
ανάπτυξη κιρρώσεως και ρήξη της αντιρρόπησης παρά την 
επαρκή θεραπευτική αγωγή . Υποψήφιοι για μεταμόσχευση 
είναι συνήθως ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν ύφεση της 
νόσου μετά από 4 έτη συνεχούς ανοσοκατασταλτικής α-
γωγής . Η επιβίωση ασθενών και μοσχεύματος κυμαίνεται 
μεταξύ 83-92% . Η δεκαετής επιβίωση αγγίζει το 75% των 
περιπτώσεων, ενώ τα αυτοαντισώματα και η υπεργαμμα-
σφαιριναιμία εξαφανίζονται σε όλους του ασθενείς μέσα 
σε χρονικό διάστημα 2 ετών . Η πιθανότητα υποτροπής της 
νόσου στο μόσχευμα παραμένει πάντα ένα αμφιλεγόμενο 
ζήτημα . Μελέτες αναφέρουν ποσοστά υποτροπής 10-35%, 

που φθάνουν κατ’ άλλους το 68% στην πενταετία . Εντούτοις, 
είναι απαραίτητο να διευκρινίζονται πάντα σαφώς τα κριτήρια 
πάνω στα όποια τίθεται η διάγνωση της υποτροπιάζουζας 
ΑΗ . Παράγοντας κινδύνου για την υποτροπή της νόσου στο 
μόσχευμα αποτελεί η παρουσία ειδικών HLA αντιγόνων που 
πιθανότατα προδιαθέτουν σε σοβαρότερη ανοσοαντίδραση . 
Επιπρόσθετα, μελέτες δείχνουν ότι ασθενείς που έχουν 
μεταμοσχευθεί για ΑΗ έχουν ανάγκη συνεχούς θεραπείας με 
κορτικοστεροειδή σε ποσοστό 64% έναντι 17% των ασθενών 
που μεταμοσχεύθηκαν για άλλη αιτία .

Πειραματικές μελέτες πάνω σε νέους ανοσοκατασταλτι-
κούς παράγοντες εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, καθώς 
πρόοδος παρατηρείται παράλληλα σε μοριακό επίπεδο στον 
τομέα της παθογένειας της νόσου . Έτσι νέοι παράγοντες 
που επεμβαίνουν σε μονοπάτια όπως αυτό της απόπτωσης 
των λεμφοκυττάρων (FTY-720), ή της αναστολής / επαγω-
γής της δράσης διαφόρων κυτταροκινών (πχ μονοκλωνικά 
αντισώματα), ή της μείωσης των ειδικών Τ- λεμφοκυττάρων 
(Τ-cell vaccination), ή τέλος γονιδιακές θεραπείες βρίσκο-
νται σε εξέλιξη και αποτελούν υποσχόμενες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις για το μέλλον .
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