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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας . 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον .•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις .•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα .•Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία .•Σημα ντικές ειδήσεις από 
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών .•Eιδικά άρθρα .•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για 
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων .•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα .•Eπιστολές προς τη Σύνταξη .•Aνασκόπηση του 
διεθνούς Iατρικού Tύπου .•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες .•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική .•Γαστρεντερολογία 
και Iστορία .•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες .•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που α-
πεβίωσαν .•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .•Aγγελίες με ιατρικό περι-
εχόμενο .•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το Info 
GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων .

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών . H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου .

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται .

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet .gr
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Ιογενείς ηπατίτιδες: 
υποτροπή στο ηπατικό μόσχευμα

Οι θεραπευτικές στρατηγικές που σήμερα χρησι-
μοποιούνται σχετίζονται με την αντιμετώπιση, 
αφενός των υψηλών επιπέδων ιαιμίας πριν ή 

μετά τη μεταμόσχευση και αφετέρου με την υποτροπή 
στο μόσχευμα και διακρίνονται ως εξής:
•  Η προ της μεταμόσχευσης αντιμετώπιση που έχει ως κύριο 

στόχο την καταστολή ή ακόμα και την εξάλειψη του ιού 
πριν από το χειρουργείο .

•  Η μετά τη μεταμόσχευση θεραπεία: Στην ηπατίτιδα B (HBV), 
η θεραπεία χορηγείται άμεσα και έπ’ αόριστον, με σκοπό 
να αποτραπεί η επανεμφάνιση του ιού . Στις περιπτώσεις 
με λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), όπου η 
επανεμφάνιση του ιού είναι σχεδόν καθολική, η πρώιμη, 
εντός των πρώτων εβδομάδων μετά τη μεταμόσχευση, 
χορήγηση αντιικής αγωγής χρησιμοποιείται προκειμένου 
να μειώσουμε τα επίπεδα της ιαιμίας και κατά συνέπεια το 
ποσοστό των ασθενών που θα εμφανίσει βιοχημικά και 
ιστολογικά χρόνια ηπατίτιδα και κίρρωση .

•  Η θεραπεία μετά από τεκμηριωμένη ιστολογικά υποτροπή 
της ηπατίτιδας με κύριο στόχο τον έλεγχο της εξέλιξης 
της νόσου .

Ηπατίτιδα Β
Η προκαλούμενη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) τελι-

κού σταδίου ηπατική νόσος αποτελούσε για αρκετά χρόνια 
αντένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος, διότι σχετιζόταν με 
απαγορευτικά ποσοστά υποτροπής στο μόσχευμα (80-100%), 
ταχύτατη εξέλιξη σε κίρρωση και ποσοστά επιβίωσης που 
σπάνια ξεπερνούσαν το 40%-50% κατά το πρώτο έτος 
παρακολούθησης1 .

Η εφαρμογή της παθητικής ανοσοποίησης (HBIG) αποτέλεσε 
την πρώτη σημαντική προσπάθεια που μείωσε τα ποσοστά 
υποτροπής και αύξησε την επιβίωση στο 63% στην 3ετία 
μετά τη μεταμόσχευση1 . Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι τα 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα της ανοσοποίησης μειώνονταν 
από την ύπαρξη ενεργού πολλαπλασιασμού πριν από τη 
μεταμόσχευση1,2,3 . Έτσι, στους ασθενείς που κατά τη διάρ-
κεια της μεταμόσχευσης τα επίπεδα του HBV DNA είναι 
<105 copies/ml, η χορήγηση HBIG ενδοφλεβίως μείωσε 
το ποσοστό αναμόλυνσης σε 15% τον 1ο χρόνο, 24% στα 
5 χρόνια και 25% στα 10 χρόνια . Αντίθετα, στους ασθενείς 
με υψηλά επίπεδα HBV DNA στον ορό το ποσοστό αναμό-
λυνσης ανερχόταν στο 89% στα 10 χρόνια4 . Η ανάπτυξη 
μεταλλάξεων στο γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) 
του ιού ήταν η δεύτερη αιτία αστοχίας της παρέμβασης με 
ανοσοπροφύλαξη3 .

Η έλευση της λαμιβουδίνης από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90, αλλά και αργότερα της διπιβαλικής αδεφοβίρης άλλαξε 
ριζικά τα δεδομένα . Η λαμιβουδίνη είναι νουκλεοσιδικός 
παράγοντας που μειώνει την αναπαραγωγή του ιού δρώντας 
στην ανάστροφη μεταγραφάση της πολυμεράσης του ιού . Η 

λαμιβουδίνη είναι άριστα ανεκτή και μπορεί να χορηγηθεί σε 
ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση που αποτελούν 
και το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων για μεταμό-
σχευση ασθενών . Η λαμιβουδίνη σε ημερήσια δόση 100 
mg από του στόματος επιφέρει ταχεία και δραστική μείωση 
των επιπέδων του HBV DNA, έτσι ώστε στο 60-100% των 
ασθενών να μην ανιχνεύεται HBV DNA τους πρώτους 2-3 
μήνες της θεραπείας5 . Σοβαρό μειονέκτημα του φαρμάκου 
είναι η ανάπτυξη φαινομένου ιικής διαφυγής που οφείλεται 
σε μεταλλαγές του γονιδιώματος στην περιοχή της ιικής 
πολυμεράσης . Η ανάπτυξη μεταλλαγμένων, ανθεκτικών 
στη λαμιβουδίνη στελεχών σχετίζεται με τη διάρκεια της 
θεραπείας και υπολογίζεται στο 15-20% για κάθε χρόνο 
θεραπείας6-9 .

Πολλές μελέτες ανέδειξαν τη βελτίωση της ηπατικής λει-
τουργίας με τη χορήγηση λαμιβουδίνης, λόγω της σημαντικής 
καταστολής του ιικού πολλαπλασιασμού6,7 . Συνήθως η 
κλινική βελτίωση παρατηρείται 6 μήνες περίπου μετά την 
ιολογική ανταπόκριση και έτσι, ασθενείς με ιδιαίτερα σοβαρή 
ανεπάρκεια πιθανώς να μην προλάβουν να ωφεληθούν, 
παρά την ιολογική ανταπόκριση . Από την άλλη πλευρά, 
φάνηκε ότι η ανάπτυξη ιικής διαφυγής σε περιπτώσεις ασθε-
νών με προχωρημένη νόσο συνοδεύεται από επιδείνωση 
της νόσου, σοβαρή απορρύθμιση της ηπατικής λειτουργίας 
και θάνατο .

Η διπιβαλική αδεφοβίρη, ένα νουκλεοτιδικό ανάλογο 
της μονοφωσφορικής αδενοσίνης αποτέλεσε το δεύτερο 
χρονολογικά φάρμακο έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β που 
χορηγείται από του στόματος . Το φάρμακο είναι δραστικό 
έναντι του φυσικού, του προπυρηνικά μεταλλαγμένου, αλλά 
και των ανθεκτικών στη λαμιβουδίνη στελεχών . Εμφανίζει 
εξαιρετική ανοχή και ασφάλεια, καθώς και το πλεονέκτημα 
να εμφανίζει σε μικρότερο ποσοστό ανάπτυξη μεταλλαγμέ-
νων στελεχών . Ανθεκτικά στελέχη ανευρίσκονται στο 2% 
των ασθενών μετά από 2 χρόνια και στο 18% μετά από 
4 χρόνια3 . Σε πολυκεντρική μελέτη που συμπεριέλαβε 
128 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη HBV κίρρωση και 
με ανθεκτικά στη λαμιβουδίνη στελέχη, χρησιμοποιήθηκε 
αδεφοβίρη σε δόση 10 mg ημερησίως για ενδιάμεσο χρόνο 
19 εβδομάδες. Η ενδιάμεση μείωση HBV DNA ανήλθε 
στα 4 .1log αντίγραφα/ml την 48η εβδομάδα θεραπείας, 
με το 81% των ασθενών να έχει μη ανιχνεύσιμο με PCR 
HBV DNA στον ορό10 . Η επιβίωση στο έτος ανήλθε στο 
84%, ποσοστό παρόμοιο με των ιστορικών μαρτύρων . 
Έτσι, μετά από ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη λαμιβουδίνη 
συστήνεται η έναρξη θεραπείας με διπιβαλική αδεφοβίρη . 
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ολέθριες συνέπειες της ιικής 
διαφυγής σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο και το ότι 
τα δύο φάρμακα δεν εμφανίζουν διασταυρούμενη αντοχή, 
κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται συνδυασμός τους στην 
κατηγορία των ασθενών με προχωρημένη νόσο3 .

Ι. Γ. ΓΟυλΗς
Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ,

Δ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

Η τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια οφειλόμενη σε χρόνια 
ιογενή ηπατίτιδα αποτελεί παγκοσμίως το συχνότερο 

αίτιο για μεταμοσχεύσεις ήπατος. Η βελτίωση 
στις χειρουργικές τεχνικές, σε συνδυασμό με τη 
σημαντική πρόοδο στη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
της απόρριψης, με ισχυρά και ασφαλέστερα 
ανοσοκατασταλτικά, αύξησαν την επιβίωση των 

ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση. 
Μείζον πρόβλημα όμως παραμένει η πρόληψη και η 

αντιμετώπιση της αναμόλυνσης του μοσχεύματος από 
τους ηπατοτρόπους ιούς.
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Μετά τη μεταμόσχευση, η μονοθεραπεία με λαμιβουδίνη 
δε φάνηκε να αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση . Στη με-
λέτη των Perillo και συν ., το ποσοστό αναμόλυνσης για το 
σύνολο των ασθενών ανήλθε στο 40% . Για την υποομάδα 
των ασθενών με υψηλά επίπεδα HBV DNA (> 10 pg/ml), 
τα ποσοστά αναμόλυνσης του μοσχεύματος ξεπερνούσαν 
το 80%6 . 

Άλλες μελέτες ανέδειξαν παρόμοια ποσοστά που συνο-
δεύονταν και από σοβαρή εξέλιξη της νόσου9,11 . Τελικά 
βρέθηκε η χρυσή τομή, όταν αποδείχθηκε ότι συνδυά-
ζοντας λαμιβουδίνη με HBIG > 500 mIU/ml, τα ποσοστά 
αναμόλυνσης του μοσχεύματος μειώθηκαν στο 10% στη 
2ετία4,12. Αλλά και χαμηλότερα επίπεδα HBIG (> 100 mIU/
ml) σε συνδυασμό με λαμιβουδίνη έδωσαν αντίστοιχα 
καλά αποτελέσματα13,14 . Έως σήμερα, το φαινόμενο αυτό 
αποδίδεται στην πιθανή συνεργική δράση της θεραπείας 
σε διαφορετικά σημεία, κάτι που αποτρέπει τη μεταλλαγή 
του ιού .

Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους της μακρόχρονης 
χορήγησης ανοσοσφαιρίνης ενδοφλεβίως (180 .000 $ 
ετησίως), έχουν προταθεί εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως 
η ενδομυϊκή χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, η μονοθεραπεία 
με λαμιβουδίνη και τέλος, ο εμβολιασμός15 .

Η ενδομυϊκή χορήγηση ανοσοσφαιρίνης σε συνδυασμό 
με λαμιβουδίνη πριν αλλά και μετά τη μεταμόσχευση στη-
ρίχθηκε σε παρατηρήσεις φαρμακοκινητικών μελετών που 
ανέδειξαν ικανοποιητικούς τίτλους anti-HBs στον ορό (> 
100 IU/L) μετά από ενδομυϊκή χορήγηση 1000 IU HBIG16 . 
Κλινικές μελέτες αναφέρουν ποσοστό αναμόλυνσης 4%-
10% μετά από 15-23 μήνες παρακολούθησης17,18 . Οι 
χρησιμοποιούμενες δόσεις ήταν από 400 έως 2000 IU, 
ανάλογα με το πρωτόκολλο και χορηγούνταν ανά ένα ή δύο 
μήνες . Η ενδομυϊκή χορήγηση πιθανώς να είναι η καλύτερη 
προσέγγιση με βάση τη σχέση κόστους/αποτελέσματος στην 
ομάδα των ασθενών με χαμηλά επίπεδα ιαιμίας κατά τη 
μεταμόσχευση . Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου για αναμό-
λυνση έχει δοκιμασθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα η 
διακοπή της συνδυασμένης θεραπείας και η συνέχιση με 
μονοθεραπεία λαμιβουδίνης5,19 . Διατηρούνται όμως επι-
φυλάξεις, λόγω του μικρού χρόνου παρακολούθησης (18 
μήνες) . Τέλος, τα προγράμματα εμβολιασμών προτείνουν 
τη χρήση εμβολίων σε υψηλότερες δόσεις (από 40-100 
μg/δόση) πριν ή μετά τη διακοπή του HBIG, σε συνδυασμό 
όμως με τη μείωση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, 
διότι ο εμβολιασμός στους μεταμοσχευθέντες που λαμ-
βάνουν υψηλές δόσεις ανοσοκατασταλτικών εμποδίζει την 
ανάπτυξη υψηλών τίτλων αντί-HBs20 . Διχογνωμία υπάρχει 
σχετικά με τα επίπεδα των προστατευτικών για αναμόλυν-
ση τίτλων1,2,21 . Οι Bienzle και συν . αναφέρουν ποσοστά 
ορομετατροπής 80%, για επίπεδα anti-HBs>10 IU/L, που 
διατηρήθηκαν έως τους 14 μήνες παρακολούθησης21 . Σε 
άλλες όμως αναφορές22, τα ποσοστά ορομετατροπής είναι 
σημαντικά χαμηλότερα και δεν υπερβαίνουν το 20% για 
επιθυμητά επίπεδα αντί-HBs>100 IU/L.

Συμπερασματικά, η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών 
με τελικού σταδίου ΗBV λοίμωξη που είναι υποψήφιοι 
για μεταμόσχευση πρέπει να εστιάζεται στον ιικό πολλα-
πλασιασμό . Οι συστάσεις διαφέρουν για τους ασθενείς με 
υψηλά επίπεδα HBV DNA στον ορό (>105 αντίγρ/ml) από 
εκείνους με χαμηλότερα επίπεδα . Οι ασθενείς με χαμηλά 
επίπεδα δεν χρειάζονται αντιική θεραπεία πριν από τη 
μεταμόσχευση . Η αντιική θεραπεία πρέπει να αρχίζει από 
τη μεταμόσχευση και να συνεχίζεται επ΄αόριστον . Επίσης, 
επιβάλλεται να λαμβάνουν 10.000 ΙU HBIG ενδοφλεβίως 
κατά την ανηπατική φάση της μεταμόσχευσης, 10.000 ΙU 
HBIG ενδοφλεβίως ημερησίως, την πρώτη εβδομάδα μετά 
τη μεταμόσχευση και στη συνέχεια κάθε 4 - 8 εβδομάδες 
προκειμένου να διατηρήσουν anti-HBs τίτλους >100-150 
IU/L. H υποομάδα των ασθενών με χαμηλά επίπεδα HBV 
DnA πριν τη μεταμόσχευση είναι κατάλληλη, λόγω του 
σχετικά μικρού κινδύνου για υποτροπή της λοίμωξης, να 
μελετηθεί με εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως εμβολιασμό 
με αντιικά ή περιορισμένη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, 
εφόσον οι ασθενείς παραμένουν μετά τη μεταμόσχευση 
με μη ανιχνεύσιμο με PCR HBV DNA. Για τους ασθενείς 
με υψηλά επίπεδα HBV DNA στον ορό πριν από τη μετα-
μόσχευση, ο βασικός στόχος είναι η καταστολή του ιικού 
πολλαπλασιασμού με τη χορήγηση αντιικής αγωγής . Η 
βαρύτητα της ηπατικής ανεπάρκειας αποτελεί κύριο κρι-
τήριο προτεραιότητας για μεταμόσχευση . Σε περιπτώσεις 
ανάπτυξης ιικής αντοχής στη λαμιβουδίνη, πρέπει να χο-
ρηγείται διπιβαλική αδεφοβίρη, εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη . 
Μετά τη μεταμόσχευση, πρέπει να λαμβάνουν 10.000 ΙU 
HBIG καθημερινά την 1η εβδομάδα και ακολούθως κάθε 
4-8 εβδομάδες, προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα 

anti-HBs >500 IU/L τον 1ο τουλάχιστον μήνα μετά τη με-
ταμόσχευση, >250 IU/L μέχρι τον 3ο μήνα και ακολούθως 
>100-150 IU/L. 

Η αντιική αγωγή πρέπει να συνεχίζεται επ’ αόριστον . 
Διακοπή της ανοσοπροφύλαξης δεν πρέπει να επιχειρείται 
στην κατηγορία των ασθενών με έντονο ιικό πολλαπλα-
σιασμό κατά την περίοδο της μεταμόσχευσης . Όλοι οι 
μεταμοσχευμένοι λόγω HBV κίρρωσης θα πρέπει να ελέγ-
χονται κάθε 3 μήνες για επάνοδο του HBsAg και HBV DNA 
με μεθόδους PCR, προκειμένου να διαγνωσθεί έγκαιρα η 
αναμόλυνση ή η ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελεχών και 
ιικής διαφυγής .

Διάγνωση και αντιμετώπιση της υποτροπής 
μετά τη μεταμόσχευση

Η θεραπεία ασθενών με αναμόλυνση του μοσχεύματος με 
τον HBV μετά τη μεταμόσχευση είναι ένα λιγότερο σοβαρό 
πρόβλημα σήμερα απ’ ότι πριν από λίγα χρόνια, λόγω της 
διαθεσιμότητας των νουκλεοσ(τ)ιδικών παραγόντων . Οι 
ασθενείς με υποτροπή της νόσου αποτελούν μια ετερογενή 
ομάδα, αφού περιλαμβάνουν ασθενείς με
•  υποτροπή λόγω πλημμελούς προφύλαξης,
•  υποτροπή λόγω αποτυχίας της προφύλαξης πριν από τη 

μεταμόσχευση και
• de novo λοίμωξη.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται από το 
είδος της προηγούμενης θεραπείας, με κύριο στόχο την 
αναστολή της εξέλιξης της νόσου .

Η διάγνωση της υποτροπής γίνεται όταν επανεμφανίζεται 
το αντιγόνο επιφανείας (HBsAg) στον ορό και ανιχνεύεται 
με PCR HBV DNA στον ορό. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά 
στο ήπαρ των ασθενών αυτών μοιάζουν με εκείνα των 
μη μεταμοσχευθέντων με ηπατίτιδα (λοβιακή φλεγμονή, 
νέκρωση ηπατοκυττάρων με συμμετοχή κυρίως των πυλαί-
ων διαστημάτων και ίνωση) . Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι στους ασθενείς αυτούς η κιρρωτική διαδικασία 
εξελίσσεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (έως 
και 2 χρόνια), γεγονός που αποδίδεται στη χορηγούμενη 
ανοσοκαταστολή . Σε ποσοστό 5% είναι δυνατό να εμφα-
νιστεί η λεγόμενη ινώδης χολοστατική ηπατίτιδα (fibrosing 
cholestatic hepatitis) που συνιστά μια επιθετική μορφή 
ίνωσης με χολόσταση και έλλειψη φλεγμονωδών κυττάρων 
και συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα HBV DNA.

Για τους ασθενείς που δε λάμβαναν αντιικά φάρμακα πριν 
τη μεταμόσχευση, προτείνεται η άμεση έναρξη λαμιβουδίνης, 
100 mg ημερησίως και μετά την πτώση του HBV DNA, η 
επαναχορήγηση υπεράνοσου σφαιρίνης HBIG, 10000 IU 
i.v. μηνιαίως, με σκοπό τη διατήρηση του anti-HBs >500 
IU/L επί μονίμου βάσεως3,14 . Πρόβλημα της μακροχρόνιας 
αγωγής με λαμιβουδίνη αποτελεί η ανάπτυξη μεταλλαγ-
μένων στελεχών που υπολογίζεται στο 14-62%, μετά από 
ενδιάμεσο χρόνο 12-36 μήνες . Η ιική διαφυγή στην ομάδα 
των ασθενών με υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση οδηγεί 
σε ιστολογική επιδείνωση και προοδευτική μείωση των 
ηπατικών εφεδριών . Η ανάγκη για συνεχή ιική καταστολή 
οδηγεί σήμερα στην προσθήκη διπιβαλικής αδεφοβίρης, 
10 mg ημερησίως, η οποία είναι αποτελεσματική έναντι του 
ανθεκτικού στη λαμιβουδίνη στελέχους3,10 . Στους ασθενείς 
με ανθεκτικά στη διπιβαλική αδεφοβίρη στελέχη, προτείνεται 
έναρξη θεραπείας με λαμιβουδίνη ή εντεκαβίρη .

Ηπατίτιδα C
Η οφειλόμενη σε χρόνια ηπατίτιδα C κίρρωση αποτελεί 

τη συχνότερη ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος στην 
Ευρώπη και στην Αμερική, σε ποσοστό που φτάνει το 50% 
σε ορισμένα κέντρα .

Η υποτροπή της ιαιμίας είναι καθολικό φαινόμενο από τις 

πρώτες ώρες μετά τη μεταμόσχευση . Ιστολογικά επιβεβαι-
ωμένη υποτροπή στο μόσχευμα ανευρίσκεται περίπου στο 
70% των ασθενών εντός του πρώτου έτους . Το 20% των 
ασθενών αυτών θα αναπτύξουν κίρρωση εντός 5ετίας από 
τη μεταμόσχευση και από αυτούς οι μισοί περίπου ηπατική 
ανεπάρκεια εντός 12μηνου . Σε εκείνους που τελικά θα 
εμφανιστεί ηπατική ανεπάρκεια, το 50% δε θα επιβιώσει 
πέραν του έτους και το 80% μετά τα 2 χρόνια23 . Άρα, η 
χορήγηση αντιικής θεραπείας κρίνεται απαραίτητη για την 
αναχαίτιση της ανωτέρω δυσχερούς εξέλιξης .

Παράγοντες που σχετίζονται με ταχεία εξέλιξη της υποτρο-
πής στο μόσχευμα είναι το ιικό φορτίο σε τιμές άνω του 1 
Meq/ml πριν από τη μεταμόσχευση ή άνω των 10 Meq/ml 
4 μήνες μετά την επέμβαση, η λοίμωξη από γονότυπο 1b, 
η ηλικία του δότη (>50 ετών), η ανοσοκαταστολή και οι 
απότομες τροποποιήσεις στη δόση των ανοσοκατασταλτικών 
(π .χ . σε υπόνοια απόρριψης μοσχεύματος) . Ενδεικτική για 
την εξέλιξη της νόσου φαίνεται να είναι και η ιστολογική 
εικόνα στο πρώτο και το τρίτο έτος παρακολούθησης μετά 
τη μεταμόσχευση23 .

Γενικά, οι ασθενείς με ηπατίτιδα C και κίρρωση με Child 
- Pugh σκορ 7-9 ή αντίστοιχα MELD 18 θεωρούνται υποψή-
φιοι για μεταμόσχευση24 . Οι στόχοι της προτεινόμενης πριν 
από τη μεταμόσχευση αγωγής με αντιικά φάρμακα είναι η 
επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης, η πρόληψη της 
υποτροπής στο μόσχευμα και η διακοπή/καθυστέρηση της 
εξέλιξης της νόσου . Αναφορικά με την πιθανότητα διακοπής/
καθυστέρησης της εξέλιξης της νόσου με τη χορήγηση της 
αντιϊκής αγωγής, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να 
αφορούν σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση σε 
προμεταμοσχευτική φάση . Αντίθετα, σε κιρρωτικούς με καλή 
αντιρρόπηση φάνηκε ότι η χρήση της ιντερφερόνης, είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη μπορεί να 
αναστείλει τη φλεγμονή, να σταθεροποιήσει την ίνωση και 
να προλάβει ή να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου25 . 

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 ποσοστό ~ 23%26,27 . Αντίθετα, σε 
άλλη μελέτη που έγινε σε ασθενείς με βαρύτερη νόσο (μ .ο . 
Child-Pugh 11), το ποσοστό επίτευξης ιολογικής ανταπόκρισης 
ήταν μηδενικό28 . Συνεπώς, η ανταπόκριση των κιρρωτικών 
ασθενών στην αντιική θεραπεία και η επίτευξη ιολογικής κά-
θαρσης 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 ανάπτυξης σοβαρών παρενεργειών29 .

Μετά τη μεταμόσχευση, οι στρατηγικές αντιμετώπισης της 
λοίμωξης είναι δύο . Οι πρώτες αφορούν την πρώιμη περίοδο 
(pre-emptive treatment), δηλαδή τους πρώτους μήνες μετά 
τη μεταμόσχευση, όπου έχουμε υψηλά επίπεδα ιαιμίας στον 
ορό των ασθενών χωρίς υποτροπή στο μόσχευμα30 . Στόχος 
της αντιικής αγωγής την περίοδο αυτή είναι η μείωση ή η 
εξάλειψη του ιού, προκειμένου να αποτρέψουμε μελλοντική 
υποτροπή της νόσου στο μόσχευμα . Η δεύτερη προσέγγιση 
αφορά στις περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί υποτροπή στο 
μόσχευμα, με κύριο στόχο την καθυστέρηση ή διακοπή της 
εξέλιξης της νόσου .

Η ιστολογική εξέταση θέτει τη διάγνωση της υποτροπής στο 
μόσχευμα που μπορεί να έχει τη μορφή της οξείας (λοβιακή 
φλεγμονή και νέκρωση) ή της χρόνιας ηπατίτιδας (πυλαία 
και περιπυλαία φλεγμονή και ίνωση)30,31 .

Στην πρώιμη θεραπεία με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη32,33, 
το ποσοστό μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης ανήλθε στο 
33% και το ποσοστά διακοπής της θεραπείας στο 50% . Οι 
σημαντικότερες παρενέργειες ήταν λευκοπενία, θρομβοπε-
νία, κεφαλαλγίες και αναιμία . Συμπερασματικά, η πρώιμη 
μετά τη μεταμόσχευση θεραπεία δε φαίνεται να προσφέρει 
σημαντικά οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι προστατεύει 
μόνο τους λίγους ασθενείς που πιθανώς θα αναπτύξουν 
σοβαρή ηπατική νόσο και θα ανταποκριθούν παράλληλα 
στη θεραπεία, ενώ εκθέτει στους προαναφερθέντες κινδύνους 
δυνητικά όλους τους ασθενείς33 .

Η θεραπεία μετά από τεκμηριωμένη ιστολογικά υποτροπή 
στο μόσχευμα είναι η ευρύτερα εφαρμοζόμενη . Επιλέγεται για 
τους ασθενείς που εμφανίζουν βαρύτερη ιστολογική εικόνα 
με έντονη φλεγμονή, ηπατοκυτταρική νέκρωση και ίνωση . 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με 
πιο ήπια ιστολογική εικόνα, με χαμηλότερα επίπεδα HCV 
RnA και λοίμωξη από γονότυπο 2 ή 3 . Πρέπει όμως να 
τονισθεί ότι τα δεδομένα είναι λίγα, με μελέτες κατά κανό-
να μη τυχαιοποιημένες που συμπεριέλαβαν μικρό αριθμό 
ασθενών και ποικίλα δοσολογικά σχήματα . Η κλασική 
ιντερφερόνη ως μονοθεραπεία σχετίζεται με μηδενικά ή πο-

λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους της 

μακρόχρονης χορήγησης ανοσοσφαιρίνης 

ενδοφλεβίως (180.000 $ ετησίως), έχουν 
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λύ χαμηλά ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (7%) 
και με σημαντικά υψηλό κίνδυνο απόρριψης μοσχεύματος 
(35%)33,34 . Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν υψηλότερα με 
το συνδυασμό ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης (7%-56%), 
με μικρότερα ποσοστά επεισοδίων απόρριψης μοσχεύμα-
τος (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 θεραπείας33,35,36 . 

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν εξίσου καλά αποτελέσμα-
τα και με το συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και 
ριμπαβιρίνης, με αντίστοιχα ποσοστά παρενεργειών39,40 . Η 
επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης συνδυάζεται και 
με ιστολογική ανταπόκριση . Σε μελέτη από τους Bizollon και 
συν ., το 93% των ασθενών διατήρησαν ιολογική ανταπόκριση, 
φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών και σημαντική μείωση 
της φλεγμονής και του σταδίου ίνωσης, στα 3 χρόνια περί-
που μετά το τέλος της θεραπείας37 . Οι Abdelmalek και συν . 
επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα μετά από μακρότερη, 
μέχρι 5 έτη, παρακολούθηση38 . Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 
ότι οι δόσεις των φαρμάκων και η διάρκεια της θεραπείας 
δεν έχουν επακριβώς καθορισθεί . 

Οι Dumortier και συν ., χρησιμοποιώντας σχήμα με χαμηλές 
δόσεις ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης στην αρχή που προο-
δευτικά αυξανόταν αναλόγως με την ανοχή του ασθενούς, 
αναφέρουν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση 45% και μικρότερα 
ποσοστά διακοπής της θεραπείας (20%)40 . Από την άλλη, 
δεν έχει φανεί ότι το 12μηνο σχήμα ιντερφερόνης και ριμπα-
βιρίνης υπερτερεί του 6μηνου . Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η 
επιμήκυνση της θεραπείας για 12 μήνες ή περισσότερο μειώνει 
τα ποσοστά υποτροπών που ανέρχονται στο 80%-85% των 
ασθενών . Επίσης, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η αξία της 
μέτρησης του HCV RNA στο 3μηνο ή 6μηνο της θεραπείας, 
προκειμένου να φανεί η πιθανότητα μόνιμης ανταπόκρισης . 
Περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες απαιτούνται, 
προκειμένου να καθορίσουμε την κατάλληλη διάρκεια και 
δόση των αντιικών φαρμάκων, αλλά και να διερευνήσουμε 
τους τρόπους μείωσης των παρενεργειών τους .
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Η οφειλό-

μενη σε χρό-

νια ηπατίτιδα C 

κίρρωση αποτελεί 

τη συχνότερη ένδειξη 

για μεταμόσχευση ήπατος στην 

Ευρώπη και στην Αμερική, σε ποσοστό 

που φτάνει το 50% σε ορισμένα κέντρα. 

Η υποτροπή της ιαιμίας είναι καθολικό 

φαινόμενο από τις πρώτες ώρες μετά τη 

μεταμόσχευση. Ιστολογικά επιβεβαιωμέ-

νη υποτροπή στο μόσχευμα ανευρίσκεται 

περίπου στο 70% των ασθενών εντός του 

πρώτου έτους. Το 20% των ασθενών αυ-

τών θα αναπτύξουν κίρρωση εντός 5ετίας 

από τη μεταμόσχευση και από αυτούς οι 

μισοί περίπου ηπατική ανεπάρκεια εντός 

12μηνου

IG




