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Πόσο συχνή είναι η υποτροπή της 
HCV λοιμώξεως μετά την ηπατική 
μεταμόσχευση;

Πριν από μερικά χρόνια, η χρόνια ηπατίτιδα C θε-
ωρείτο μια εξαιρετική ένδειξη για μεταμόσχευση 
ήπατος. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν τα τελευταία 
χρόνια και ο ενθουσιασμός μειώνεται, καθώς γίνεται 
αντιληπτό ότι η υποτροπιάζουσα στο μόσχευμα νό-
σος αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και 
θνητότητας στην περίοδο μετά τη μεταμόσχευση1. 
Σε αντίθεση μάλιστα με τη χρόνια ηπατίτιδα Β, δεν 
υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης της 
υποτροπής της HCV λοίμωξης στο μόσχευμα2.

Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί την κύρια αιτία 
μεταμόσχευσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς 
ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% των 
ληπτών ηπατικού μοσχεύματος φέρει αυτή τη δι-
άγνωση3. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί 
στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, κυρίως λόγω 
της αυξανόμενης επίπτωσης του ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου4. Δυστυχώς όμως, η υποτροπή της HCV 
λοίμωξης είναι πολύ συχνή. Από ιολογικής πλευράς, 
ο ιός ανιχνεύεται στον ορό και στο ήπαρ σε όλους 
σχεδόν τους λήπτες ηπατικού μοσχεύματος, εντός 
χρονικού διαστήματος 72 ωρών μετά τη μεταμό-
σχευση5. Η υποτροπή της ιαιμίας συνοδεύεται από 
μια απότομη άνοδο του ιικού φορτίου που τυπικά 
φθάνει σε επίπεδα 10 - 20 φορές υψηλότερα από 
αυτά πριν τη μεταμόσχευση6. Από την άλλη πλευρά, 
υποτροπή της HCV ηπατικής λοίμωξης από ιστολογι-
κής πλευράς μπορεί να παρατηρηθεί σε διαφορετικά 
χρονικά σημεία μετά τη μεταμόσχευση και κυμαίνεται 
από ήπιότατη φλεγμονή και απουσία ίνωσης μέχρι 
τη βαριά και προχωρημένη ηπατική νόσο7.

Πόσο συχνή είναι η εκδήλωση 
ηπατικής νόσου από υποτροπή της HCV 
λοιμώξεως μετά τη μεταμόσχευση;

Μετά την καθολική υποτροπή της ιαιμίας, ποσο-
στό 25% - 45% των ασθενών θα εκδηλώσουν οξεία 
ηπατίτιδα σε χρονικό διάστημα 1 - 6 μηνών μετά τη 
μεταμόσχευση. Ιστολογικά επιβεβαιωμένη υποτροπή 
στο μόσχευμα κυμαίνεται ανάλογα με τη μελέτη, 
σε ποσοστά από 50% έως 98% των ασθενών εντός 
του πρώτου έτους3. Οι πιο πρόσφατες και καλύτερα 
τεκμηριωμένες μελέτες που βασίζονται σε αυστηρά 
ιστολογικά κριτήρια είναι αυτές που δίνουν και τα 
υψηλότερα ποσοστά.

Ποιος είναι ο ρόλος της αντιικής 
θεραπείας της ηπατίτιδας C προ της 
μεταμοσχεύσεως;

Γενικά, οι ασθενείς με ηπατίτιδα C και κίρρωση με 
Child - Pugh σκορ 7 - 9 ή αντίστοιχα MELD 18 θεω-
ρούνται υποψήφιοι για μεταμόσχευση8. Οι στόχοι 
της προτεινόμενης πριν από τη μεταμόσχευση α-
γωγής με αντιικά φάρμακα είναι η επίτευξη μόνιμης 
ιολογικής ανταπόκρισης, η πρόληψη της υποτροπής 
στο μόσχευμα και η διακοπή/καθυστέρηση της ε-
ξέλιξης της νόσου. Αναφορικά με την πιθανότητα 
διακοπής/καθυστέρησης της εξέλιξης της νόσου με 
τη χορήγηση της αντιικής αγωγής, δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδομένα που να αφορούν σε ασθενείς με 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση σε προμεταμοσχευτική 
φάση. Αντίθετα, σε κιρρωτικούς με καλή αντιρρόπη-
ση φάνηκε ότι η χρήση της ιντερφερόνης, είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη 
μπορεί να αναστείλει τη φλεγμονή, να σταθεροποι-
ήσει την ίνωση και να προλάβει ή να καθυστερήσει 
την εξέλιξη της νόσου9. 

Ο συνδυασμός ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης πριν 
από τη μεταμόσχευση σε κιρρωτικούς ασθενείς με 
ικανοποιητική ηπατική λειτουργία (μέσο Child - Pugh 
<8) επέφερε μόνιμη ιολογική ανταπόκριση σε ποσο-
στό 23%10,11. Αντίθετα, σε άλλη μελέτη που έγινε σε 
ασθενείς με βαρύτερη νόσο (μ.ό. Child - Pugh 11), 
το ποσοστό επίτευξης ιολογικής ανταπόκρισης ήταν 
μηδενικό12. Συνεπώς, η ανταπόκριση των κιρρωτικών 
ασθενών στην αντιική θεραπεία και η επίτευξη ιολο-
γικής κάθαρσης μειώνεται όσο αυξάνεται η βαρύτητα 
της νόσου. Ως αιτίες της πτωχής ανταπόκρισης στους 
σοβαρότερα πάσχοντες αναφέρονται ο γονότυπος 
1 και η δυσκολία στη χορήγηση αποτελεσματικών 
δόσεων ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης λόγω ανά-
πτυξης σοβαρών παρενεργειών13.

Ποια είναι η φυσική ιστορία της 
υποτροπιάζουσας HCV λοιμώξεως 
στο μόσχευμα;

Η τυπική εξέλιξη της ηπατικής νόσου σε ασθενείς 
με υποτροπή της HCV λοίμωξης είναι η πρόοδος από 
την οξεία ηπατίτιδα που συνήθως εκδηλώνεται εντός 
των πρώτων 1 - 6 μηνών μετά τη μεταμόσχευση, στη 
χρόνια νόσο με επίμονα αυξημένα επίπεδα αμινοτραν-
σφερασών στους περισσότερους, αλλά όχι όλους 
τους ασθενείς3. Η οξεία ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται 
από αύξηση των αμινοτρανσφερασών στον ορό 
ασυμπτωματικών εν γένει ασθενών. Στη φάση αυτή, 
συνιστάται η διενέργεια ηπατικής βιοψίας ώστε να 
αποκλεισθούν άλλες αιτίες δυσλειτουργίας του μο-
σχεύματος, κυρίως οξεία κυτταρική απόρριψη. Στα 2/3 
των ασθενών, τα ιστολογικά ευρήματα δε διαφέρουν 
από αυτά που διαπιστώνονται σε μη μεταμοσχευμέ-
νους ασθενείς που έχουν κυρίως λοβιακή ηπατίτιδα, 
εστιακή κυτταρική νέκρωση, οξύφιλα σωμάτια και 
μακροφυσσαλιδώδη λίπωση14,15. Πιθανότατα, αυτή 
η ηπατική βλάβη καθοδηγείται από μια σημαντική 
αύξηση του ιικού πολλαπλασιασμού.

Μετά την εγκατάσταση της χρόνιας βλάβης, η 
εξέλιξη της ηπατικής νόσου ποικίλλει. Γενικά ό-
μως, η ίνωση αυξάνεται με ταχύτερη πρόοδο στους 
μεταμοσχευμένους ασθενείς, σε σχέση με τους 
ανοσοϊκανούς ξενιστές (0.3 - 0.8 στάδια ανά έτος 
έναντι 0.1 - 0.2 στάδια αντιστοίχως)14-16. Η πρόοδος 
της ίνωσης μπορεί να ακολουθεί γραμμική μορφή14,15, 
μια καθυστερημένη έναρξη ταχείας εξέλιξης μετά 
από μια αρχική περίοδο σταθεροποίησης17 ή μια 
ταχύτατη και εκθετική αύξηση κατά τα πρώτα 3 έτη 
που ακολουθείται στη συνέχεια από μια βραδύτερη 
και σχεδόν γραμμική εξέλιξη18.

Η ταχύτερη εξέλιξη της ίνωσης εξηγεί και τη δυσμε-
νέστερη φυσική ιστορία της υποτροπιάζουσας HCV 
λοίμωξης στο μόσχευμα. Για παράδειγμα, εκτιμάται 
ότι σε ανοσοϊκανούς ξενιστές η ανάπτυξη κίρρωσης 
συμβαίνει περίπου στο 20% των ασθενών, μετά από 
μια μέση διάρκεια λοίμωξης 30 ετών. Αντίθετα, 
στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, η κίρρωση 
εμφανίζεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 6% 
έως 23% μετά από χρονικό διάστημα 3 - 4 ετών μετά 
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τη μεταμόσχευση19-22. Η ανάπτυξη κίρρω-
σης σχετίζεται με ελαττωμένη επιβίωση 
μοσχεύματος και ασθενή. Σε μια ισπανική 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο ενδιάμεσος 
χρόνος για την ανάπτυξη κίρρωσης μετά 
τη μεταμόσχευση είναι 9 - 12 έτη, χρόνος 
σημαντικά βραχύτερος από ότι σε ανοσο-
ϊκανούς ασθενείς23. 

Η ταχύτερη εξέλιξη της ηπατικής νόσου σε 
μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι εμφανής 
και από τη σημαντικά υψηλότερη πιθανό-
τητα εμφάνισης άρσης της αντιρρόπησης 
σε ασθενείς που έχουν ήδη εγκαταστήσει 
κίρρωση. Ο κίνδυνος εμφάνισης άρσης της 
αντιρρόπησης κατά το πρώτο έτος μετά την 
ανάπτυξη κίρρωσης κυμαίνεται μεταξύ 17% 
και 42%, ποσοστό που σε κάθε περίπτωση 
είναι υψηλότερο από ότι σε ανοσοϊκανούς 
ασθενείς, στους οποίους η εμφάνιση άρσης 
της αντιρρόπησης υπολογίζεται σε 28%, σε 
χρόνικό διάστημα 10 ετών24,25. Η πρόγνωση 
των ασθενών με άρση της αντιρρόπησης 
είναι πολύ κακή, καθώς η επιβίωση για 1 και 
3 έτη είναι μόνο 22% και 10% αντίστοιχα. 
Προγνωστικοί παράγοντες άρσης της αντιρ-
ρόπησης είναι προχωρημένο Child - Pugh 
score (> A), χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης, 
βραχύ χρονικό διάστημα μεταξύ μεταμό-
σχευσης ήπατος και ανάπτυξης κίρρωσης, 
αλλά και HVPG > 10mmHg.

Τέλος, σε ποσοστό 5% - 10% των ασθενών, 
η υποτροπή της νόσου μετά τη μεταμό-
σχευση αποκτά μια επιθετική πορεία με 
ταχύτατη εξέλιξη σε ηπατική ανεπάρκεια 
και χαρακτηριστικά, ανάλογα με αυτά που 
έχουν περιγραφέι σε ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα Β και ινοποιό χολοστατική ηπατίτι-
δα26. Ο χολοστατικός τύπος της υποτροπής 
της χρόνιας ηπατίτιδας C στο μόσχευμα 
μπορεί να αποτελεί την αρχική εκδήλωση 
της υποτροπής ή και να αναδειχθεί κατά 
την εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδας C στο 
μόσχευμα. 

Ο ορισμός της ινοποιού χολοστατικής η-
πατίτιδας περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα 
κριτήρια: εμφάνιση τουλάχιστον 1 μήνα μετά 
τη μεταμόσχευση χολερυθρίνη ορού > 100 
μmol/L, αλκαλική φωσφατάση και γ - GT > 
5XΚΦ, χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα 
(απουσία νέκρωσης και φλεγμονής), πολύ 
υψηλές τιμές HCV RNA και απουσία μετεγ-
χειρητικών επιπλοκών από τα χοληφόρα ή 
θρόμβωσης ηπατικής αρτηρίας27.

Υπάρχουν παράγοντες  
κινδύνου για ταχύτερη 
εξέλιξη της ηπατικής 
βλάβης μετά τη 
μεταμόσχευση;

Υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων που έ-
χει συσχετισθεί με την ταχύτερη πρόοδο 
της ίνωσης σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
ήπατος λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C. Στους 
παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται η χρήση 
οργάνων από ηλικιωμένους δότες (> 40 - 50 
ετών), η έντονη ανοσοκαταστολή, κυρίως 
για την αντιμετώπιση επεισοδίων απόρριψης 
με ώσεις στεροειδών ή αντιλεμφοκυτταρικό 
ορό, ο παρατεταμένος χρόνος ισχαιμίας, η 
συνυπάρχουσα CMV λοίμωξη, το υψηλό ιικό 
φορτίο πριν τη μεταμόσχευση, ο γονότυπος 
1, η συλλοίμωξη με HIV, η εμφάνιση σακχα-
ρώδη διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση και η 
επαναμεταμόσχευση28-30. 

Ο ρόλος του συγκεκριμένου αναστολέα 
καλσινευρίνης που χρησιμοποιείται για την 
ανοσοκαταστολή, η πιθανή αντιινωτική δράση 
της ραπαμυσίνης και η διάρκεια της χορήγησης 
κορτικοστεροειδών είναι παράγοντες που η 
επίδρασή τους δεν έχει ξεκαθαρίσει28,31. Το 
ίδιο ισχύει και για το ρόλο της μεταμόσχευσης 
από ζώντα δότη32. 

Επιπροσθέτως, αν και δεν ενοχοποιούνται 
στην παθογένεση της νόσου οι ακόλουθοι 
παράγοντες, πιθανώς είναι χρήσιμοι για την 
πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου ή την 
εμφάνιση άρσης της αντιρρόπησης:
•  πρώιμη υποτροπή εντός 6 μηνών μετά τη 

μεταμόσχευση
•  σημαντικού βαθμού στεάτωση και χολό-

σταση στις αρχικές βιοψίες
•  σημαντική αύξηση των αμινοτρανσφερασών 

στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο
•  πρώιμη ενεργοποίηση των αστεροειδών 

κυττάρων
•  μέτρια ή σοβαρή νεκροφλεγμονώδη δρα-

στηριότητα ή προχωρημένη ίνωση στην 
ηπατική βιοψία, 1 έτος μετά τη μεταμό-
σχευση.

Η γνώση των παραγόντων που αναφέρθηκαν 
είναι σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
να ληφθούν μέτρα, ώστε να βελτιωθεί ή και 
να ανασταλεί η δυσμενής εξέλιξη της νόσου. 
Η χρήση οργάνων από νεότερους δότες, η 
ελαχιστοποίηση του χρόνου θερμής ισχαιμίας, 
η προφύλαξη έναντι της CMV λοίμωξης, καθώς 
ίσως και η χρήση αντιινωτικών παραγόντων, 
όπως είναι οι αναστολείς της αγγειοτενσίνης, 
πιθανώς έχουν θετική επίδραση στην υποτρο-
πή της HCV λοίμωξης στο μόσχευμα33. 

Όσον αφορά στη ρύθμιση της ανοσοκα-
ταστολής, η σύγχρονη προσέγγιση είναι η 
αποφυγή των εντατικών ανοσοκατασταλτικών 
σχημάτων (κυρίως με ώσεις στεροειδών ή 
αντιλεμφοκυτταρικό ορό), καθώς και του 
συνδυασμού πολλαπλών ανοκατασταλτικών 
παραγόντων σε υψηλές δόσεις. Ακόμη, ο 
τρόπος με τον οποίο ελαττώνεται η ανο-
σοκαταστολή συμβάλλει στην εξέλιξη της 
νόσου. Σε αρκετές μελέτες έχει δειχθεί ότι 
οι αλλαγές στα ανοσοκατασταλτικά σχήματα 
θα πρέπει να γίνονται με αργό και σταθερό 
τρόπο28,31.

Πως αντιμετωπίζεται 
η υποτροπή της HCV 
λοίμωξης μετά την ηπατική 
μεταμόσχευση;

Ποια είναι η κατάλληλη χρονική 
στιγμή για την έναρξη αντιικής 
αγωγής μετά τη μεταμόσχευση; 

Πώς μπορούμε να βελτιώ
σουμε τα αποτελέσματα 
της θεραπείας της υποτρο
πιάζουσας HCV λοίμωξης στο 
μόσχευμα;

Μετά τη μεταμόσχευση, οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης της λοίμωξης είναι δύο. Η 
πρώτη αφορά στην πρώιμη περίοδο (pre-
emptive treatment), δηλαδή εντός 4 - 6 
εβδομάδων μετά τη μεταμόσχευση, όπου 
έχουμε υψηλά επίπεδα ιαιμίας στον ορό των 
ασθενών χωρίς υποτροπή στο μόσχευμα 

ή τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της οξείας 
φάσης της υποτροπής της HCV λοίμωξης 
στο μόσχευμα3. Στόχος της αντιικής αγωγής 
την περίοδο αυτή είναι η μείωση ή η εξάλει-
ψη του ιού, προκειμένου να αποτρέψουμε 
μελλοντική υποτροπή της νόσου στο μό-
σχευμα. Ο αυξημένος κίνδυνος απόρριψης, 
οι δυσκολίες εφαρμογής αυτής της προσέγ-
γισης λόγω σοβαρών αντενδείξεων κατά τη 
διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μετά τη 
μεταμόσχευση (ειδικά λόγω κυτταροπενιών, 
απόρριψης και κλινικής αστάθειας), καθώς 
και η πτωχή ανοχή της αντιικής θεραπείας 
σε αυτή την πρώιμη μεταμεταμοσχευτική 
περίοδο, όπως και δεδομένα κινητικής του 
ιού που δείχνουν ταχεία άνοδο του ιικού 
φορτίου αμέσως μετά την επαναιμάτωση 
του μοσχεύματος συνιστούν ισχυρούς πε-
ριορισμούς μιας τέτοιας στρατηγικής3. 

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στις περι-
πτώσεις που έχει αναπτυχθεί υποτροπή στο 
μόσχευμα, με κύριο στόχο την καθυστέρηση 
ή διακοπή της εξέλιξης της νόσου. Στα 
πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσέγγισης 
συγκαταλέγονται η σταθερότερη κλινική 
κατάσταση των ασθενών σε αυτή τη χρονική 
περίοδο (με χαμηλότερη ανο σοκαταστολή 
και χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης 
αντίστασης), αλλά και το γεγονός ότι μόνο 
οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εξέλι-
ξης της ίνωσης εκτίθενται σε θεραπεία. 
Μειονεκτήματα αυτής της στρατηγικής είναι 
η πιο προχωρημένη ίνωση και ενδεχομένως 
το υψηλότερο ιικό φορτίο σε αυτή τη φάση 
της νόσου.

Στην πρώιμη θεραπεία, τα σχήματα με 
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη είναι πιο επι-
τυχημένα από τη μονοθεραπεία με ιντερφε-
ρόνη34,35. Επίσης, ίσως οι μεταμοσχευθέντες 
από ζώντα δότη (LDLT) να είναι προτιμό-
τεροι ασθενείς, λόγω της καλύτερής τους 
γενικής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, τα αποτελέσματα δεν είναι διόλου 
ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά μόνιμης ιολογι-
κής ανταπόκρισης δεν ξεπερνούν το 20%, 
εκτός από μία μικρή ιαπωνική μελέτη όπου 
ανήλθε στο 43%36 και τα ποσοστά διακοπής 
της θεραπείας στο 50%. 

Η ανοχή της θεραπείας σε αυτή τη χρονική 
φάση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Οι ση-
μαντικότερες παρενέργειες είναι βαριές κυτ-
ταροπενίες, αυξημένα επεισόδια απόρριψης, 
ακόμη και θάνατοι. Η παρουσία νεφρικής 
δυσλειτουργίας, αλλά και προϋπάρχουσας 
αναιμίας καθιστά συχνά απαγορευτική τη 
χορήγηση ριμπαβιρίνης. Συμπερασματικά, 
η πρώιμη μετά τη μεταμόσχευση θεραπεία 
δε φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέ-
λη, λαμβάνοντας υπόψη ότι προστατεύει 
μόνο τους λίγους ασθενείς που πιθανά θα 
αναπτύξουν σοβαρή ηπατική νόσο και θα 
ανταποκριθούν παράλληλα στη θεραπεία, 
ενώ εκθέτει στους προαναφερθέντες κινδύ-
νους δυνητικά όλους τους ασθενείς3.

Η θεραπεία μετά από ιστολογικά τεκμη-
ριωμένη υποτροπή στο μόσχευμα είναι η 
ευρύτερα εφαρμοζόμενη. Επιλέγεται για 
τους ασθενείς που εμφανίζουν βαρύτε-

ρη ιστολογική εικόνα με έντονη φλεγμο-
νή, ηπατοκυτταρική νέκρωση και ίνωση. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σε ασθενείς με πιο ήπια ιστολογική εικόνα, 
με χαμηλότερα επίπεδα HCV RNA και λοί-
μωξη από γονότυπο 2 ή 3. Πρέπει όμως 
να τονισθεί ότι τα δεδομένα είναι λίγα, με 
μελέτες κατά κανόνα μη τυχαιοποιημένες 
που συμπεριέλαβαν μικρό αριθμό ασθενών 
και ποικίλα δοσολογικά σχήματα. Η κλασική 
ιντερφερόνη ως μονοθεραπεία σχετίζε-
ται με μηδενικά ή πολύ χαμηλά ποσοστά 
μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (7%) και 
με σημαντικά υψηλό κίνδυνο απόρριψης 
μοσχεύματος (35%)16. Τα ποσοστά ανταπό-
κρισης ήταν υψηλότερα με το συνδυασμό 
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης (7% - 30%), 
με μικρότερα ποσοστά επεισοδίων απόρ-
ριψης μοσχεύματος (3%). Πρόβλημα ήταν 
η ανοχή στη θεραπεία, κυρίως λόγω της 
μυελοτοξικότητας, γεγονός που οδήγησε 
το 50% περίπου των ασθενών στη μείωση 
της δόσης και το 26% στη διακοπή της θε-
ραπείας37,38. 

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν μάλλον 
καλύτερα αποτελέσματα με το συνδυασμό 
πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβι-
ρίνης (μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση 
26% - 50%), με αντίστοιχα ποσοστά παρε-
νεργειών3. Αν και η ανοχή είναι καλύτερη 
από ότι κατά τη θεραπεία στην πρώιμη 
μεταμεταμοσχευτική φάση, παραμένουν τα 
προβλήματα της μείωσης της δοσολογίας 
(69% - 83%) και της διακοπής της θεραπείας 
(6% - 49%). Μόνο δύο τυχαιοποιημένες με-
λέτες έχουν συγκρίνει την αντιική θεραπεία 
με τη μη θεραπεία. Οι Chalasani και συν.39 
πέτυχαν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκρι-
ση μόνο στο 12%, χορηγώντας πεγκυλιω-
μένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 48 
εβδομάδες. Επιπλέον, 30% των ασθενών 
διέκοψαν τη θεραπεία. Οι Samuel και συν. 
συνέκριναν το σχήμα κλασικής ιντερφερόνης 
και ριμπαβιρίνης με τη μη θεραπεία σε 52 
συνολικά μεταμοσχευμένους ασθενείς38. 
Το ποσοστό μακροχρόνιας ιολογικής αντα-
πόκρισης ήταν 21%.

Οι προγνωστικοί παράγοντες που διαπιστώ-
θηκαν στις δημοσιευμένες μελέτες δε δια-
φέρουν από αυτούς που έχουν περιγραφεί 
για τους ανοσοϊκανούς ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα C. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο 
γονότυπος (καλύτερη απάντηση με γονότυ-
πο 3 έναντι 1), το χαμηλό ιικό φορτίο κατά 
την έναρξη της θεραπείας, η συμμόρφωση 
του ασθενούς (κανόνας 80 x 80 x 80) και η 
επίτευξη πρώιμης ιολογικής ανταπόκρισης 
(EVR)40. Από αυτούς τους παράγοντες, η 
συμμόρφωση των ασθενών είναι η μόνη 
παράμετρος που μπορεί τροποποιηθεί με 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό το 
λόγο, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τη βελτίωση των αποτελεσματων της 
θεραπείας, αντιμετωπίζοντας τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες της θεραπείας με τη 
χρήση αυξητικών παραγόντων και αντικα-
ταθλιπτικών φαρμάκων. Ένα από τα συνη-
θέστερα προβλήματα που διακινδυνεύουν 
τη συμμόρφωση των ασθενών και, κατά 
συνέπεια, την ιολογική ανταπόκριση σε 
ανοσοϊκανούς ασθενείς είναι η εμφάνιση 
αναιμίας. Παράγοντες κινδύνου για την α-
νάπτυξη αναιμίας σε αυτούς τους ασθενείς 
είναι η νεφρική ανεπάρκεια, χαμηλά αιμο-
πετάλια και αιμοσφαιρίνη κατά την έναρξη 
της θεραπείας, καθώς και η προχωρημένη 
ηλικία. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι συχνοί σε 
μεταμοσχευμένους ασθενείς. Για το λόγο 
αυτό, η ερυθροποιητίνη θα μπορούσε να 
είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος παράγοντας 
σε αυτούς τους ασθενείς41. Η ερυθροποι-
ητίνη όμως είναι ακριβή και δεν υπάρχουν 
ξεκάθαρα δεδομένα όσον αφορά στη δοσο-
λογία και στη συχνότητα χορήγησής της. Η 

Η τυπική εξέλιξη της ηπατικής νόσου σε ασθενείς με υποτροπή 
της HCV λοίμωξης είναι η πρόοδος από την οξεία ηπατίτιδα που 
συνήθως εκδηλώνεται εντός των πρώτων 1  6 μηνών μετά τη 
μεταμόσχευση, στη χρόνια νόσο με επίμονα αυξημένα επίπεδα 
αμινοτρανσφερασών στους περισσότερους, αλλά όχι όλους τους 
ασθενείς3. Η οξεία ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται από αύξηση των 
αμινοτρανσφερασών στον ορό ασυμπτωματικών εν γένει ασθενών. 
Στη φάση αυτή, συνιστάται η διενέργεια ηπατικής βιοψίας ώστε 
να αποκλεισθούν άλλες αιτίες δυσλειτουργίας του μοσχεύματος, 
κυρίως οξεία κυτταρική απόρριψη.
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ουδετεροπενία επίσης αποτελεί πρόβλημα 
σε αυτή τη δύσκολη ομάδα και έχει προ-
ταθεί η χορήγηση αυξητικών παραγόντων 
(G-CSF)42.

Περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες απαιτούνται προκειμένου να κα-
θορίσουμε την κατάλληλη διάρκεια και 
δόση των αντιικών φαρμάκων, αλλά και 
να διερευνήσουμε τους τρόπους μείωσης 
των παρενεργειών τους.
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