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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Γράμμα από τη σύνταξη
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, συμμετέχοντας ενεργά στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας, διοργανώνει και
υποστηρίζει πλήθος δραστηριοτήτων. Για δεύτερη φορά, και πάλι με πρωτοβουλία του κ. Δ. Τσαντούλα σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος, πραγματοποιεί την ημερίδα με θέμα τις εξελίξεις στα νοσήματα του ήπατος.

Οι ομιλητές έχουν έγκαιρα παραδώσει γραπτώς τις εισηγήσεις τους. Έτσι, έγινε και τώρα δυνατό να παρουσιαστούν από
τα ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ ως δεύτερο αφιέρωμα στην ηπατολογία.

Ιωάννης Αποστολάκης
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Κωστής Γεωργιλής
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Σε ασθενείς με έξωηπατική συστηματική λοίμωξη συχνά
παρατηρούνται κλινικά και βιοχημικά σημεία διαταραχής
της ηπατικής λειτουργίας. Η επίδραση των παθογόνων στο
ήπαρ ποικίλλει, από τη συνήθη ασυμπτωματική αύξηση
των τρανσαμινασών, την κλινική και βιοχημική χολόσταση, την οξεία ηπατική ανεπάρκεια, την ηπατική ίνωση έως
και την κίρρωση. Γενικά, η ηπατική δυσλειτουργία είναι
συχνότερη στα παιδιά απ᾽ ό,τι στους ενηλίκους και είναι
ακόμα συχνότερη σε βαρύτερες καταστάσεις, όπως η σήψη. Έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις μικροβιαιμίας
η πιθανότητα ηπατικής διαταραχής είναι σαφώς μεγαλύτερη απ᾽ ό,τι στις αντίστοιχες λοιμώξεις χωρίς μικροβιαιμία, ενώ αρκετοί ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες
εντατικής θεραπείας με σοβαρή λοίμωξη έχουν ίκτερο. Η
πρόγνωση αυτών των ηπατικών διαταραχών εξαρτάται από
τη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου, αλλά συνήθως είναι
αναστρέψιμες και υποχωρούν μετά την αποδρομή της λοίμωξης. Αυτή η ανασκόπηση αναφέρεται στην εμπλοκή του
ήπατος σε συστηματικές λοιμώξεις από μικροοργανισμούς,
οι οποίοι δεν θεωρούνται πρωτογενώς ηπατοτρόποι.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Η εμφάνιση διαταραχών της ηπατικής βιοχημείας σε περιπτώσεις πνευμονίας έχει περιγραφεί από παλιά. Ενίοτε,
το είδος των διαταραχών αυτών παρέχει διαγνωστικές
ενδείξεις για το αίτιο της λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού. Αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών, κυρίως
αλανίν-αμινοτρανσφεράσης (ALT) είναι σύνηθες εύρημα
σε πνευμονία της κοινότητας, η οποία προκαλείται από
παράγοντες άτυπης πνευμονίας, όπως οι Legionella sp.,
Chlamydia psittaci και Coxiella burnetii (πυρετός Q). Γενικά, οι κλινικοί ιατροί, όταν διαπιστώνουν αυξημένα
επίπεδα ALT σε ασθενή με πνευμονία της κοινότητας, θεωρούν ότι σχετίζονται με κάποιον από τους παραπάνω
παράγοντες, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Ειδικά για
τις πνευμονίες από Legionella pneumophila και Coxiella
burnetii οι αυξήσεις τρανσαμινασών και αλκαλικής φωσφατάσης έχουν αναφερθεί μέχρι και στο 50% των περιπτώσεων. Στην περίπτωση της ζωονόσου ψιττάκωσης,
τυπικά αυξάνονται οι τρανσαμινάσες, ενώ η υπερχολερυ-
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θριναιμία δεν είναι τόσο συχνή.
Η αυξημένη χολερυθρίνη παρατηρείται συχνότερα στη
λοβώδη πνευμονία από πνευμονιόκοκκο (Streptococcus
pneumoniae) απ᾽ ό,τι στις άλλες μορφές πνευμονίας. Ίκτερος εμφανίζεται έως και στο 25% των περιπτώσεων
μεταξύ της 3ης και της 6ης ημέρας. Στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία οι διαταραχές χολερυθρίνης και ηπατικών
δοκιμασιών είναι αναστρέψιμες και δε σχετίζονται με κακή πρόγνωση, είναι δε ακόμα συχνότερες όταν υπάρχει
μικροβιαιμία.
Διαταραχή των ηπατικών ενζύμων έχει αναφερθεί και
στην πνευμονία από τον ιό της γρίπης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις αυξάνονται ένζυμα, όπως η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), αλλά σε ικανό ποσοστό περιπτώσεων
έχει αναφερθεί και αύξηση της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST). Η βαρύτητα των ενζυμικών αυτών διαταραχών δεν είναι προγνωστικός παράγοντας της λοίμωξης.
Στην πνευμονία από Mycoplasma pneumoniae η πιθανότητα εμπλοκής του ήπατος δεν είναι ασήμαντη. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της ALT σε πάνω από το 30% των ασθενών, ενώ η αύξηση της χολερυθρίνης είναι σπάνια. Στους
περισσότερους ασθενείς με πνευμονία από Mycoplasma
pneumoniae, τα αυξημένα επίπεδα ALT εμφάνισαν πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της αγωγής με μακρολίδη και
υποχώρησαν πλήρως λίγες ημέρες μετά την αποθεραπεία.

Συστηματικές ιογενείς λοιμώξεις
Ο ιός Epstein-Barr (EBV), μέλος της ομάδας των ερπητοϊών,
συχνότατα εμπλέκει το ήπαρ στη διαδρομή της λοιμώδους
μονοπυρήνωσης που προκαλεί. Περίπου το 2%-15% των
ασθενών θα εμφανίσει γαστρεντερικά ενοχλήματα, όπως
ναυτία και κοιλιακό άλγος, και λιγότερο από 5% θα εμφανίσει ίκτερο. Κατά την αντικειμενική εξέταση, μέχρι και το
14% των ασθενών θα έχει ηπατομεγαλία, αλλά περίπου το
50% θα εμφανίσει σπληνομεγαλία. Σοβαρή κεραυνοβόλος
ηπατίτιδα συμβαίνει σπάνια και τις περισσότερες φορές σε
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Παρά τη μικρή συχνότητα
των συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό σύστημα, οι περισσότεροι ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση έχουν παθολογικές ηπατικές δοκιμασίες. Σε άνω του 90% των ασθενών
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παρατηρούνται μικρές αυξήσεις των αμινοτρανσφερασών
(2-3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο), οι οποίες τυπικά
εκδηλώνονται τη 2η εβδομάδα της νόσησης και υποχωρούν
περίπου την 6η εβδομάδα. Μικρές αυξήσεις της αλκαλικής
φωσφατάσης παρατηρούνται στο 60% των ασθενών και της
χολερυθρίνης στο 45%, αλλά χολόσταση αποδεικνύεται σε
λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων.
Όπως και ο προηγούμενος, ο μεγαλοκυτταροϊός (CMV)
είναι μέλος της ομάδας των ερπητοϊών και προκαλεί ένα
σύνδρομο που μοιάζει με τη λοιμώδη μονοπυρήνωση με
ταυτόχρονη ηπατίτιδα. Το σύνδρομο τύπου λοιμώδους
μονοπυρήνωσης που προκαλείται από το CMV σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς μοιάζει πολύ με τη νόσηση από τον EBV,
με τη διαφορά ότι η σπληνομεγαλία είναι λιγότερο συχνή.
Οι αυξήσεις των αμινοτρανσφερασών και της αλκαλικής
φωσφατάσης είναι ιδιαίτερα συχνές, με παθολογικά επίπεδα AST μέχρι και στο 90% των ασθενών. Ο ίκτερος, όμως,
είναι σπάνιος, καθότι πάνω από το 10% των πασχόντων
έχουν ολική χολερυθρίνη σε επίπεδα >2 mg/dL. Στις περιπτώσεις όπου έγιναν ηπατικές βιοψίες σε ανοσοεπαρκείς
ασθενείς, διαπιστώθηκαν χαρακτηριστικά κολποειδή και
πυλαία λεμφοκυτταρικά διηθήματα και κοκκιώματα.
Ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 (herpes simplex virus
type 1, HSV-1) τυπικά προκαλεί λοιμώξεις του στόματος
και των χειλέων και υπολογίζεται ότι έχει επίπτωση περίπου 62% στους ενηλίκους. Ο ιός του απλού έρπητα
τύπου 2 (herpes simplex virus type 2, HSV-2) προκαλεί
λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και έχει επίπτωση περίπου 17% στους ενηλίκους. Η ηπατική συμμετοχή κατά
τη διάρκεια των λοιμώξεων από HSV-1 και HSV-2 είναι
σπάνια και στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ως
οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Πιθανότατα, στη βιβλιογραφία
αναφέρονται οι πλέον σοβαρές περιπτώσεις τέτοιας ηπατίτιδας. Λιγότερες από το 10% αφορούν σε ανοσοεπαρκείς
ασθενείς. Η κλινική εμφάνιση τέτοιων περιπτώσεων ηπατίτιδας από συστηματική ερπητική λοίμωξη περιλαμβάνει
πυρετό, έντονο κοιλιακό άλγος, ηπατομεγαλία και συχνά
ταυτόχρονες βλάβες που συνιστούν λοίμωξη από HSV. Η
εμφάνιση ίκτερου είναι ασυνήθης. Τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν διαταραγμένες ηπατικές δοκιμασίες,
αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων <5.000/mL και θρομβοπενία. Έχουν περιγραφεί και πολύ μεγάλες αυξήσεις τρανσαμινασών (μέχρι και 100 φορές το ανώτερο φυσιολογικό
όριο) με μόνο μικρή αύξηση της χολερυθρίνης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η ηπατική βιοψία αποκαλύπτει εκτεταμένη

νέκρωση με αιμορραγία, ελάχιστα φλεγμονώδη κύτταρα
και ηπατοκύτταρα με ενδοπυρηνικά έγκλειστα. Γενικά, το
εύρημα της οξείας ηπατικής βλάβης με πυρετό, λευκοπενία, και θρομβοπενία, χωρίς ίκτερο, ακόμα και επί απουσίας ύποπτων βλεννογονοδερματικών βλαβών, πρέπει να
εγείρει την υποψία της ηπατίτιδας από HSV. Η παθογένεια
της HSV ηπατίτιδας δεν έχει διελευκανθεί.
Παρόμοιες εικόνες σοβαρής ηπατίτιδας σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς έχουν περιγραφεί και σε λοιμώξεις
από ερπητοϊούς HSV-6 και HSV-7, αλλά και από διάσπαρτη
λοίμωξη από τον ιό της ανεμευλογιάς - έρπητα ζωστήρα
(varicella-zoster virus, VZV). Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σχεδόν πάντα ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, νεογνά, υποσιτισμένα παιδιά και
εγκύους.
Πλην των ερπητοϊών, διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, ηπιότερη όμως και σπανιότερα, μπορεί να εμφανισθεί
σε λοιμώξεις από εντεροϊούς (κυρίως coxsackievirus B2),
από τον Dengue virus, από τον parvovirus B19 και από αδενοϊούς. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, η ηπατίτιδα
από αδενοϊό είναι ενίοτε βαρύτατη.

Ειδικές μικροβιακές λοιμώξεις
Αν και δεν είναι το αντικείμενο αυτής της ανασκόπησης,
αναφέρονται συνοπτικά οι ειδικές μικροβιακές λοιμώξεις
που χαρακτηρίζονται από σημαντική ηπατική συμμετοχή.
Η ηπατική λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis διακρίνεται σε κεχροειδή, κοκκιωματώδη και σε εντοπισμένη
ηπατική φυματίωση. Η κεχροειδής ή η διάσπαρτη φυματίωση είναι υπεύθυνη για την πλειονότητα των περιπτώσεων. Η κοκκιωματώδης νόσος αναφέρεται σε περιπτώσεις
με τυροειδοποιημένη κοκκιωματώδη ηπατίτιδα, με ή χωρίς
επηρεασμό των ενδοηπατικών ή εξωηπατικών χοληφόρων.
Στην εντοπισμένη ηπατική φυματίωση περιλαμβάνονται
τα φυματιώδη ηπατικά αποστήματα και φυματώματα, τα
οποία συμβαίνουν σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων φυματίωσης. Οι κλινικές εκδηλώσεις της ηπατικής
φυματίωσης περιλαμβάνουν, πλην αυτών της φυματίωσης,
ηπατομεγαλία και σπανιότερα ίκτερο ή ασκίτη. Εργαστηριακά, διαπιστώνονται μέτρια αύξηση τρανσαμινασών και
αλκαλικής φωσφατάσης, ενίοτε ηπατικές ασβεστώσεις
στην ακτινογραφία κοιλίας, και, ως αναμένεται, παθολογική ακτινογραφία θώρακα. Στην αξονική τομογραφία ανευρίσκονται μονήρεις ή πολλαπλές βλάβες που ενίοτε είναι
δύσκολο να διακριθούν από κακοήθεις βλάβες, ή αμοιβα-
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δικά ή πυογενή αποστήματα. Τα κοκκιώματα είναι συχνά
τυροειδοποιημένα, αλλά τέτοια μπορεί να εμφανιστούν
και σε άλλες λοιμώξεις, όπως η κοκκιδιοειδομύκωση, η
βρουκέλλωση, αλλά και σε μη λοιμώδη νοσήματα, όπως η
νόσος Hodgkin᾽s. Μη τυροειδοποιημένα κοκκιώματα έχουν
επίσης παρατηρηθεί. Η απόδοση της χρώσης για οξεάντοχα
βακτήρια και της ειδικής καλλιέργειας είναι μικρότερη από
50%, αλλά τα τελευταία χρόνια η PCR έχει βοηθήσει πολύ
στη διάγνωση.
Η λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια, όπως αυτά του
συμπλέγματος Mycobacterium avium - intracellulare (M.
avium complex - MAC), προσβάλλει το ήπαρ μόνο όταν
εμφανίζεται ως ευκαιριακή λοίμωξη σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με AIDS. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από πυρετό, αναιμία και απώλεια βάρους,
ενώ εργαστηριακά παρατηρούνται αύξηση της αλκαλικής
φωσφατάσης και των τρανσαμινασών. Συνήθως χρειάζεται ηπατική βιοψία, διότι η διάγνωση έχει τεθεί από την
εξέταση ή και καλλιέργεια άλλων ιστών. Σε ανοσοεπαρκή
άτομα, η λοίμωξη από MAC είναι σπανιότατη και εντοπίζεται στον πνεύμονα.
Ειδικές μικροβιακές λοιμώξεις που σταθερά χαρακτηρίζονται από ηπατική συμμετοχή είναι η βρουκέλλωση, ο
πυρετός Q, ο υπόστροφος πυρετός και η λεπτοσπείρωση.
Στη βρουκέλλωση εμφανίζεται ηπατομεγαλία μέχρι και
στο 1/3 των περιπτώσεων (ενίοτε με παρουσία κοκκιωμάτων), ενώ τυπική βιοχημική ανωμαλία είναι η σημαντική
αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης. Στον πυρετό Q επίσης
εμφανίζονται ηπατομεγαλία και ηπατικά κοκκιώματα, αλλά βιοχημικά παρατηρείται υπερτρανσαμινασαιμία. Στον υπόστροφο πυρετό (λοίμωξη από Borrelia recurrentis) είναι
συνήθεις οι αυξήσεις χολερυθρίνης και τρανσαμινασών.
Στη δεύτερη φάση της λεπτοσπείρωσης, η αύξηση των
τρανσαμινασών είναι μικρή ως μέτρια, σε αντίθεση με τη
μεγάλη αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, της γ-GT και
της χολερυθρίνης.
Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις που ενίοτε χαρακτηρίζονται από εμπλοκή του ήπατος, αλλά σπανιότερα από τη
λεπτοσπείρωση, είναι η σύφιλις (λοίμωξη από Treponema
pallidum) και η νόσος Lyme (λοίμωξη από Borrelia
burgdorferi). Στο δεύτερο στάδιο της συφιλιδικής λοίμωξης, χαρακτηριστική βιοχημική διαταραχή είναι, όπως και
στη λεπτοσπείρωση, η αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης,
ενώ στη νόσο Lyme η αύξηση των τρανσαμινασών. Συμμετοχή του ήπατος αναφέρεται, αλλά σπάνια, και στις ονομα-
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ζόμενες ÇακτινομυκητιασικέςÈ λοιμώξεις από τα βακτήρια
Actinomyces sp. και Nocardia sp.
Στον πυρετό των Βραχωδών Ορέων, που προκαλείται
από τη Rickettsia rickettsii, η αύξηση της ALT είναι συνήθης, αλλά οι κλινικές εκδηλώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας σπάνιες. Στο Μεσογειακό κηλιδώδη πυρετό,
που προκαλείται από τη Rickettsia connorii, πολύ συχνά
εμφανίζονται ηπατομεγαλία, αύξηση των τρανσαμινασών,
της αλκαλικής φωσφατάσης και της γ-GT, ενώ σπάνια δημιουργούνται και κοκκιώματα. Στις λοιμώξεις από Ehrlichia
chaffeensis (ερλιχίωση) και Anaplasma phagocytophilum
(αναπλάσμωση), οι κλινικές εκδηλώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας είναι σπάνιες, αλλά ήπια αύξηση των τρανσαμινασών εμφανίζεται μέχρι και στο 70% των ασθενών.

Γαστρεντερικές λοιμώξεις
Η λοίμωξη από Σαλμονέλλα του τυφοειδούς πυρετού
(Salmonella typhi) σπάνια προκαλεί σοβαρή διαταραχή των
ηπατικών δοκιμασιών, αλλά ίκτερος εμφανίζεται μέχρι και
στο 1/3 των περιπτώσεων. Συχνά, ο τυφοειδής πυρετός εμφανίζει κλινική και εργαστηριακή εικόνα που μοιάζει με αυτήν της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας. Στον τυφοειδή πυρετό,
όμως, ο λόγος ALT/LDH είναι <4,0, ενώ στην οξεία ιογενή
ηπατίτιδα >5,0. Σαφώς ηπιότερες διαταραχές και σπανιότερα εμφανίζονται στις συνήθεις σαλμονελλώσεις, δηλαδή
στις γαστρεντερίτιδες από Salmonella sp. μη-τυφοειδούς.
Μέσης βαρύτητας διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας παρατηρούνται ενίοτε σε γαστρεντερίτιδες από Campylobacter
sp., Shigella sp. και Yersinia enterocolitica, ενώ η λοίμωξη
από τη Listeria monocytogenes επιπλέκεται από οξεία ηπατίτιδα με υπερτρανσαμινασαιμία σε εγκύους, νεογνά και
ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις
Η λοίμωξη του ήπατος από Candida sp. συνήθως εκδηλώνεται ως ηπατοσπληνική καντιντίαση, η οποία είναι συνέπεια διάσπαρτης καντιντίασης, και συνήθως εμφανίζεται
σε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια (κυρίως λευχαιμία)
και ειδικότερα μετά από παρατεταμένη σοβαρή ουδετεροπενία. Η ηπατοσπληνική καντιντίαση δημιουργείται από τη
διασπορά των μυκήτων, συνήθως Candida albicans, κατά
τη φάση της μυκηταιμίας που είναι συνέπεια της βλάβης
του εντερικού βλεννογόνου από τη χημειοθεραπεία. Κλινικά χαρακτηρίζεται από παρατεταμένο πυρετό, παρά τη
χορήγηση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών, σε ασθενείς που
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ανακάμπτουν από ουδετεροπενία. Ενίοτε υπάρχει κοιλιακό
άλγος και στο 50% των περιπτώσεων υπάρχει ηπατομεγαλία ή και σπληνομεγαλία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις
χαρακτηρίζονται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα (3-5
φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο) αλκαλικής φωσφατάσης και γ-GT σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων, ενώ, αν υπάρχει αύξηση των αμινοτρανσφερασών, αυτή
είναι μικρή. Η διάγνωση γίνεται κυρίως με απεικονιστικές
μεθόδους, ενώ η παρακέντηση του ήπατος, αν χρειασθεί,
αποκαλύπτει κοκκιωματώδη φλεγμονή με χαρακτηριστικά
στοιχεία μυκήτων σε ειδικές χρώσεις. Αν δεν έχει ταυτοποιηθεί το παθογόνο αίτιο με καλλιέργεια αίματος ή με PCR,
αυτό μπορεί να γίνει με παρακέντηση της ηπατικής βλάβης
υπό υπερηχογραφική ή CT καθοδήγηση.
Δε φαίνεται να υπάρχουν μύκητες με ιδιαίτερη προτίμηση στον ηπατικό ιστό, γι᾽ αυτό και είναι σπάνιες οι ηπατικές μυκητιασιακές λοιμώξεις αν δεν υπάρχει διάσπαρτη
μυκητίαση. Άλλοι μύκητες μπορούν να επηρεάσουν την ηπατική λειτουργία με τρόπο παρόμοιο με τα είδη Candida.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι ενδημικές μυκητιάσεις,
όπως η λοίμωξη από Histoplasma capsulatum, η οποία
αποκτάται εξωγενώς και τυπικά διασπείρεται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η συστηματική ιστοπλάσμωση
είναι σπάνια στην οξεία πνευμονική λοίμωξη, αλλά, όταν
συμβαίνει, εμπλοκή του ήπατος παρατηρείται σε πάνω από το 90% των περιπτώσεων. Η ηπατική συμμετοχή είναι
πολύ σπανιότερη σε άλλες μυκητιάσεις, όπως η ασπεργίλλωση, κρυπτοκόκκωση, η μουκορμύκωση και οι ενδημικές
βλαστομύκωση, κοκκιδιοειδομύκωση, παρακοκκιδιοειδομύκωση, πενικιλλίωση.
Η διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας στις μυκητιασικές λοιμώξεις συμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε περίπτωση διάσπαρτης νόσου σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς. Έτσι, η διάγνωση των ηπατικών μυκητιασικών

βλαβών συνήθως τεκμηριώνεται με θετικές καλλιέργειες
αίματος ή αντιγονικές δοκιμασίες στον ορό ή καλλιέργειες από άλλες εξωηπατικές εστίες, ενώ η βιοψία ήπατος με χρώσεις μυκήτων μπορεί να βοηθήσει σε άτυπες
περιπτώσεις.

Σήψη
Γενικά, στις σοβαρές συστηματικές λοιμώξεις οι ασθενείς
με μικροβιαιμία (από Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
κ.ά.), συγκρινόμενοι με ασθενείς χωρίς μικροβιαιμία, εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και γ-GT και χαμηλότερα επίπεδα αλβουμίνης
και χοληστερίνης. Η εξωηπατική λοίμωξη με σήψη, είτε
από Gram(+) είτε από Gram(-) μικρόβια, συχνά επηρεάζει
το ήπαρ, με κύρια επιπλοκή τη χολόσταση. Η βιοψία ήπατος, όμως, δείχνει ήπια πυλαία φλεγμονή και ήπια ηπατική βλάβη, αλλά όχι απόφραξη των χοληφόρων ή χολαγγειίτιδα. Πιθανολογείται ότι κυτταροκίνες που προάγουν
τη φλεγμονή προκαλούν χολόσταση, αναστέλλοντας την
έκκριση της συζευγμένης χολερυθρίνης στα χοληφόρα
αγγεία. Η αλκαλική φωσφατάση και η γ-GT εμφανίζουν
μέτριου βαθμού αυξήσεις, ενώ ήπια είναι συνήθως η αύξηση της ALT (1-3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο).
Η χολερυθρίνη συνήθως ανέρχεται στα 5-10 mg/dL, αλλά
σπανιότατα μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 50 mg/dL. Συχνά, στη σήψη τα επίπεδα χολερυθρίνης δε συμβαδίζουν
με τα επίπεδα χολοστατικών ενζύμων. Έτσι, ασθενείς με
σημαντικό ίκτερο μπορεί να έχουν φυσιολογικές ή σχεδόν φυσιολογικές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης και γ-GT,
ενώ ασθενείς χωρίς ίκτερο μπορεί να έχουν σημαντική
αύξηση των ενζύμων αυτών. Όλες οι διαταραχές που αναφέρονται υποστρέφονται σταδιακά με την αποδρομή
της σήψης.

Abstract
Georgilis K. Systemic infection and liver. Iatrika Analekta 2012; 3:604-608
In patients with systemic infection, clinical and biochemical signs of hepatic dysfunction are observed in many instances.
In general, hepatic dysfunction is more often seen in children than in adults. More severe systemic infections are more
frequently accompanied by hepatic dysfunction and many patients who are hospitalized in intensive care units develop
jaundice. Many types of extrahepatic infections may affect the liver, mostly bacterial and viral, and less often fungal.
There is a wide spectrum of clinical and laboratory manifestations of liver dysfunction in systemic infection, ranging from
mild increases of aminotransferases, to clinical and biochemical cholestasis, to severe jaundice, to acute hepatic failure,
to cirrhosis. These liver function abnormalities are reversible most of the times, if the infection resolves.
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Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ηπατολογικού Τμήματος του ΥΓΕΙΑ

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) είναι μια αγνώστου
αιτιολογίας νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων,
πιθανότατα με ανοσολογικό μηχανισμό. Ο όρος μη πυώδης
καταστρεπτική χολαγγειίτιδα είναι πολύ αντιπροσωπευτικότερος από την επικρατούσα ονοματολογία που είναι παραπλανητική, αφού κίρρωση αναπτύσσεται μόνο στο τελικό
στάδιο της νόσου.
Η ΠΧΚ είναι όχι συχνή πάθηση που προσβάλλει κυρίως
γυναίκες μέσης ηλικίας, με αρκετά όμως ευρύ ηλικιακό
φάσμα (15-90), ανεξάρτητα της φυλής, με συχνότητα που
κυμαίνεται από 50 μέχρι 400 περιπτώσεις στο εκατομμύριο. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη στη Βόρεια Αγγλία και
στη Δυτική Ουαλία, χαμηλότερη στον Καναδά και στην Αυστραλία, πολύ χαμηλή στην υποσαχάρια Αφρική και στην
Ινδία. Η συχνότητα της νόσου φαίνεται να αυξάνεται τα
τελευταία χρόνια, αλλά πιθανόν αυτό οφείλεται στην αυξημένη ευαισθητοποίηση στην αναγνώρισή της, που γίνεται
με καλύτερη διαγνωστική μεθοδολογία, σε πρωιμότερο,
ασυμπτωματικό πολλές φορές στάδιο.

Κλινική εικόνα
Σήμερα, το ποσοστό των ασυμπτωματικών ασθενών φθάνει το 60%. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, τα συνηθέστερα
είναι:
Ο κνησμός (στο 80% των ασθενών), πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα χολοστατικών νοσημάτων, για τη δημιουργία
του οποίου έχουν ενοχοποιηθεί χολικά οξέα και ενδογενή
οπιοειδή, χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί η ακριβής αιτιολογία του. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν κάποιο ρόλο
για το ένζυμο autotoxin και το παράγωγό του λυζοφωσφατιδικό οξύ. Ο κνησμός είναι δυνατόν να προηγείται χρονικά
της εμφάνισης της νόσου ή να εμφανιστεί στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, χωρίς όμως να υποχωρεί μετά τον τοκετό.
Η κόπωση (στο 40%-80%), που δεν είναι βέβαια ασυνήθης στο γενικό πληθυσμό. Είναι άγνωστης αιτιολογίας και
δε σχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου ή με την ηλικία.
Το βάρος στο δεξιό υποχόνδριο δεν είναι ασύνηθες στην
ΠΧΚ, ενώ όταν έχουν αναπτυχθεί κίρρωση και πυλαία υπέρταση, υπάρχουν πέραν της ηπατομεγαλίας, σπληνομεγαλία

και ασκίτης.
Ο ίκτερος εμφανίζεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο
της νόσου.
Τα ξανθελάσματα και τα ξανθώματα δεν ευρίσκονται πολύ συχνά και δε συνδέονται με τη σοβαρότητα της νόσου.
Η ΠΧΚ συνδέεται με την παρουσία εξωηπατικών ή άλλων
ηπατικών παθολογικών καταστάσεων. Πολύ σημαντική είναι η παρουσία συνδρόμου επικάλυψης με την αυτοάνοση
ηπατίτιδα, σε ποσοστό 10%-20%, που απαιτεί και συνδυασμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Άλλες ανοσολογικές διαταραχές που συχνά εμφανίζονται σε ασθενείς με ΠΧΚ, 1-2
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% και περισσότερες από 2
σε ποσοστό 20%, είναι: το σύνδρομο Sjogren
(πρωτοπαθές
Œ
ή δευτεροπαθές) σε ποσοστό 25% και το σύνδρομο ξηρότητας σε ποσοστό μεγαλύτερο ίσως του 70%. Ο συστηματικός
ερυθηματώδης λύκος, το φαινόμενο Raynaud, η κακοήθης
αναιμία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η αυτοάνοση θυροειδίτιδα εμφανίζονται σε ασθενείς με ΠΧΚ σε αρκετά υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, ενώ όχι
σπάνιες είναι η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η κοιλιοκάκη, η μυασθένεια, ο σακχαρώδης διαβήτης και η λεύκη.
Οι νεφρικές επιπλοκές σε ασθενείς με ΠΧΚ περιλαμβάνουν:
IgM μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα, νεφρική σωληναριακή οξέωση που αποδίδεται στην εναπόθεση χαλκού στο
άπω εσπειραμένο σωληνάριο, ενώ ασυμπτωματική, συχνά,
μικροβιουρία εμφανίζεται στο 35% των ασθενών.
Οπωσδήποτε, η οστεοπενία δεν είναι ασυνήθης σε ασθενείς με ΠΧΚ και οφείλεται στο συνδυασμό μειωμένης
οστεοσύνθεσης και αυξημένης οστικής απορρόφησης. Δερματικές εκδηλώσεις (μελάγχρωση, ξηρότητα, δερμογραφισμός, δερματικές μυκητιασικές λοιμώξεις) περιγράφονται
συχνά στην ΠΧΚ. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη
σκληροδερμία και στο σύνδρομο CREST, που έχουν σαφή
συσχέτιση με την ΠΧΚ.

Εργαστηριακή διάγνωση
Η εργαστηριακή διάγνωση της ΠΧΚ στηρίζεται σε μη ειδικά
για τη νόσο, αλλά και σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ευρήματα. Οι δοκιμασίες ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας αποκαλύπτουν χαρακτηριστικές διαταραχές χολόστασης,
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με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο αλκαλικής φωσφατάσης, συγκριτικά υψηλότερο από αυτό της γ-GT που επίσης βρίσκεται αρκετά αυξημένη. Η αύξηση των τρανσαμινασών είναι
συνήθως μέτρια, ενώ η χολερυθρίνη είναι φυσιολογική στα
αρχικά στάδια της νόσου, αλλά αυξάνεται με την πρόοδό
της, αποτελώντας έναν πολύ καλό δείκτη της βαρύτητάς της.
Τα επίπεδα των λιπιδίων είναι συνήθως αυξημένα, ιδιαίτερα
της χοληστερίνης.
Οι ανοσοσφαιρίνες του ορού βρίσκονται συνήθως αυξημένες. Η αύξηση αφορά κυρίως την IgΜ, η τιμή της οποίας
μερικές φορές πενταπλασιάζεται. Ποικιλία αυτοαντισωμάτων (αντιλειομυϊκά, αντιπυρηνικά, αντιθυρεοειδικά, αντιμιτοχονδριακά) ανιχνεύονται στον ορό των ασθενών,
με συντριπτική υπεροχή των τελευταίων (ΑΜΑ), τα οποία
ευρίσκονται σε περισσότερο από το 95% των περιπτώσεων
σε υψηλό συνήθως τίτλο, σπάνια κάτω από 1/80. Η επίμονη αναζήτηση των ΑΜΑ σε περισσότερα από ένα δείγματα
ορού ασθενών με σοβαρή υποψία της νόσου, που αρχικά
βρίσκονται αρνητικοί, ανεβάζει σύμφωνα με αξιόπιστο ηπατολογικό κέντρο το ποσοστό των θετικών στο 99%, με
αποτέλεσμα να πιστεύεται ότι η ΑΜΑ αρνητική ΠΧΚ είτε
είναι πολύ σπάνια, είτε δεν υπάρχει. Τα ΑΜΑ δε σχετίζονται
με το στάδιο ή με τη διάρκεια της νόσου και τα επίπεδά τους
συνήθως παραμένουν σταθερά.
Τα ΑΜΑ ανιχνεύονται και σε άλλα ηπατικά νοσήματα όπως η αυτοάνοση ηπατίτιδα ή ορισμένες κολλαγονοπάθειες. Ένα ερώτημα που πάντα υπήρχε είναι αν τα αντισώματα
αυτά είναι διαφορετικής ειδικότητας, κατευθύνονται δηλαδή προς διαφορετικά μιτοχονδριακά αντιγόνα σε σχέση με
τα αντισώματα της ΠΧΚ.
Τελευταία, η λεπτομερής ανάλυση των αντιγόνων των
μιτοχονδρίων και η χρήση και άλλων μεθόδων εκτός του
ανοσοφθορισμού, όπως η καθήλωση του συμπληρώματος,
η ανοσοδιάχυση και κυρίως η ανοσοενζυματική μέθοδος
ELISA, αποκάλυψαν την ύπαρξη 9 τουλάχιστον διαφορετικών τύπων αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων. Από αυτούς,
οι 4 (αντι-Μ2, αντι-Μ4, αντι-Μ8 και αντι-Μ9) συνδέονται
με την ΠΧΚ, οι 3 (αντι-Μ1, αντι-Μ5 και αντι-Μ7) με άλλα
μη ηπατικά νοσήματα, ενώ οι υπόλοιποι 2 με διαταραχές
που προκαλούνται από φάρμακα, π.χ. την ιπρονιαζίδη.
Από αυτά που συνδέονται με την ΠΧΚ, το σημαντικότερο
είναι το αντι-Μ2, το οποίο ανιχνεύεται με ELISA στο 96%
των ασθενών, δεν έχει βρεθεί σε κανέναν ορό από ασθενείς
με άλλα ηπατικά νοσήματα και θεωρείται ειδικό για τη νόσο.
Το αντι-Μ4 και το αντι-Μ8 ανευρίσκονται σε χαμηλότερα
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ποσοστά, αλλά πάντα σε συνδυασμό με το αντι-Μ2. Από
αυτά, το αντι-Μ4 ανιχνεύεται κατά προτίμηση στο μικτό
τύπο, ενώ η παρουσία του αντι-Μ8 συνδέεται με την κακή
εξέλιξη της νόσου.
Γενικά, η διάγνωση της ΠΧΚ δεν είναι συνήθως δύσκολη.
Στην τυπική περίπτωση γυναίκας μέσης ηλικίας, με κνησμό,
αυξημένη αλκαλική φωσφατάση και ΑΜΑ στον ορό, η βιοψία ήπατος θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση (στάδιο Ι: βλάβη
χοληφόρων, πυκνή λεμφοκυτταρική και πλασματοκυτταρική διήθηση, κοκκίωμα, στάδιο ΙΙ: περιπυλαία διήθηση,
στάδιο ΙΙΙ: ίνωση, στάδιο IV: κίρρωση). Ωστόσο, σε άτυπες
περιπτώσεις, όπως σε νεαρή ηλικία, άρρεν φύλο ή απουσία
ΑΜΑ, η διαφοροδιάγνωση από ηπατικά νοσήματα, όπως
η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, το χολαγγειοκαρκίνωμα, η σαρκοείδωση, η φαρμακευτική χολόσταση,
η αυτοάνοση ηπατίτιδα, αλλά και η εξωηπατική απόφραξη
των χοληφόρων ή η χολοστατική ιογενής ηπατίτιδα, θα απαιτήσει τη χρησιμοποίηση ειδικών διαγνωστικών τεχνικών,
όπως η ERCP, την αναζήτηση εξωηπατικών εκδηλώσεων και
ίσως την αναμονή και την παρακολούθηση της εξέλιξης
της νόσου.

Παθογένεια
Η παρουσία υπεργαμμασφαιριναιμίας, η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, ιδιαίτερα αντιμιτοχονδριακών, ο πολύ συχνός
συνδυασμός με άλλα νοσήματα που έχουν αυτοάνοσο
χαρακτήρα, η χαρακτηριστική υπεροχή των θηλέων και η
αρχική ιστολογική εικόνα έχουν από παλιά δημιουργήσει
την εντύπωση ότι αυτοανοσολογικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην παθογένεια της ΠΧΚ. Ωστόσο, η αιτιολογία της
νόσου παραμένει ιδιαίτερα ασαφής, ενώ πάντα συζητείται
η πιθανότητα εμπλοκής γενετικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων.
Η ΠΧΚ ευρίσκεται στο 63% των μονοζυγωτικών διδύμων,
ενώ η επίπτωση της νόσου σε οικογένεια με ένα πάσχον
μέλος υπολογίζεται ότι είναι 1.000 φορές μεγαλύτερη από
ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Θεωρείται, λοιπόν, ότι το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της ΠΧΚ. Ο μηχανισμός, όμως, της υποκείμενης
γενετικής διαταραχής δεν είναι σαφής. Αρχικά, μόνο τα
HLA II αντιγόνα (HLA- DRB1 8, 11, 13) είχαν βρεθεί να
συνδέονται με την ΠΧΚ. Με την εφαρμογή ευρείας γονιδιακής τεχνολογίας, επιβεβαιώθηκε ότι τα HLA αποτελούν
την ισχυρότερη συσχέτιση, ενώ και πολλοί άλλοι τόποι κινδύνου έχουν βρεθεί, ισοδύναμα μεγέθη με τα HLA, που
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περιλαμβάνουν τους IL12A, IL12RB2, STAT4, IRF5-TNPO3,
IL7R κ.λπ. Η υπεροχή των θηλέων έχει συσχετιστεί με την
υψηλότερη επίπτωση μονοσωμίας του χρωμοσώματος Χ.
Στην ΠΧΚ η παρουσία πυκνής λεμφοκυτταρικής και πλασματοκυτταρικής διήθησης, με σχηματισμό πολλές φορές
κοκκιώματος γύρω από τα μικρά χοληφόρα που εμφανίζουν προοδευτική φλεγμονώδη νέκρωση και καταστροφή
και αποτελούν τη χαρακτηριστικότερη βλάβη της νόσου,
εντοπίζει τον αρχικό στόχο στα κύτταρα των μικρών και
μέσου μεγέθους ενδολοβιακών χοληφόρων, που μοιάζουν
έτσι να αποτελούν στόχο ανοσολογικής επίθεσης, που καθορίζει την έναρξη της νόσου.
Από όλα τα μέχρι τώρα υποψήφια αντιγόνα-στόχους στην
ΠΧΚ, ένα μιτοχονδριακό αντιγόνο, η διυδρολιποαμιδική ακετυλοτρανσφεράση (Ε2), συστατικό του συμπλέγματος της
πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης (PDC- E2), φαίνεται να
αποτελεί τον κύριο κοινό επίτοπο που αναγνωρίζεται από
τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (αντι-Μ2) που χαρακτηρίζουν την ΠΧΚ. Έχει βρεθεί ότι τα επιθηλιακά κύτταρα των
χοληφόρων ασθενών με ΠΧΚ περιέχουν περισσότερο Ε2
από τα ηπατοκύτταρα, ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για
έκφραση του Ε2 στη μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων
των χοληφόρων σε ασθενείς με ΠΧΚ και όχι σε φυσιολογικά
άτομα. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την πιθανότητα
ύπαρξης παθογενετικής συσχέτισης μεταξύ των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων και της βλάβης των χοληφόρων.
Είναι γνωστό ότι η κυτταροτοξικότητα έναντι των αντιγόνων-στόχων εξαρτάται απόλυτα από τη λειτουργία των
ανοσορρυθμιστικών κυττάρων, δηλαδή των βοηθητικών και
των κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων. Λειτουργικές μελέτες
έχουν δείξει σχεδόν σταθερά μειωμένη δραστηριότητα των
κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων και μάλιστα στα αρχικά
στάδια της νόσου, εύρημα που υποστηρίζει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα να έχει η ανεπάρκεια αυτή παθογενετικό ενδιαφέρον.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα αντιγόνα-στόχοι στα επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων, που εκφράζονται στην κυτταρική μεμβράνη με τη βοήθεια HLA-DR αντιγόνων, προσελκύουν σε γενετικά ευαίσθητα άτομα, κυτταροτοξικά
Τ-λεμφοκύτταρα, που προκαλούν την αρχική κυτταρική
βλάβη, η οποία διαιωνίζεται λόγω της ανεπάρκειας των
κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων.
Τι πυροδοτεί, όμως, τους παραπάνω μηχανισμούς σε γενετικά ευαίσθητα, όπως αναφέρθηκε, άτομα;
Επιδημιολογικές παρατηρήσεις σε καλά μελετημένες

περιοχές (π.χ. βορειοανατολική Αγγλία, Νέα Υόρκη), αλλά
και γενικότερα, έχουν δημιουργήσει ενδείξεις συμμετοχής
περιβαλλοντικών, λοιμωδών ή άλλων παραγόντων στην αιτιολογία και στην παθογένεια της ΠΧΚ. Τέτοιες ενδείξεις
είναι η ανομοιογενής γεωγραφική κατανομή της νόσου, η
επίπτωση σε μετανάστες ανάλογη αυτής της χώρας μετανάστευσης, η εποχική κατανομή της (με συχνότερη εμφάνιση
σε ορισμένες εποχές, π.χ. Μάιος - Ιούνιος), η συσχέτιση με
το ιστορικό καπνίσματος, η υψηλή επίπτωση της βακτηριουρίας σε γυναίκες με ΠΧΚ, η ειδική για την ΠΧΚ παρουσία
αντιμικροβιακού αντισώματος (αντι - Clp E.coli) στο ένα
τρίτο των ασθενών, η αποδεδειγμένη σχέση της διασταυρούμενης αντιδραστικότητας μεταξύ των μικροβιακών και
των μιτοχονδριακών αντιγόνων, η συσχέτιση των ξενοβιοτικών με τη νόσο (π.χ. Novoshingolium aromaticivorans), και
η εμφάνιση της νόσου σε μη γενετικά σχετιζόμενα μέλη
οικογενειών.
Στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων ιδιαίτερα έχουν τονισθεί οι μηχανισμοί μοριακής μίμησης: αντιγονικοί επίτοποι βακτηριδίων, μυκήτων ή ξενοβιοτικών
θα μπορούσαν να προκαλούν διασταυρούμενη αντίδραση
με επιτόπους RDC των μιτοχονδρίων και να πυροδοτούν
ανοσολογικούς μηχανισμούς, οδηγώντας στην έναρξη αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας, ελκυστικής για τον ερευνητή
της παθολογίας του ήπατος νόσου, που παρά τις επίμονες
προσπάθειες κρατάει ακόμα καλά κρυμμένα πολλά από τα
μυστικά της.

Θεραπεία
I. Συμπτωματική
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύμπτωμα που είναι ο κνησμός
αντιμετωπίζεται δύσκολα. Η χολεστυραμίνη, μια ρητίνη
που δεσμεύει χολικά οξέα στον εντερικό αυλό, είναι συχνά
αποτελεσματική, αλλά όχι καλά ανεκτή σε μεγάλες δόσεις
(12 gr/ημέρα), ενώ τα αντιισταμινικά δε βοηθούν αρκετά.
Άλλα φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί είναι η φαινοβαρβιτάλη και η ριφαμπυκίνη, που επάγοντας το κυτόχρωμα
P450 οδηγούν σε υδροξυλίωση των χολικών οξέων και
στην απέκκρισή τους στα ούρα, όπως και οι ανταγωνιστές
οπιούχων (π.χ. ναλοξόνη), με βάση την πιθανολογούμενη
κεντρική αιτιολογία του κνησμού.
Σημαντικότερο, όμως, φάρμακο στην αντιμετώπιση
του κνησμού φαίνεται να είναι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ
(UDCA), στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κνησμός στην ΠΧΚ μπορεί
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να είναι τόσο βασανιστικός ώστε να αποτελέσει κυρία ένδειξη για μεταμόσχευση του ήπατος.
Η οστεοπόρωση, συχνή διαταραχή στους ασθενείς με
ΠΧΚ, αντιμετωπίζεται με μακροχρόνια χορήγηση ασβεστίου, σε δόση 1.000-1.500 mg την ημέρα. Σε σοβαρή, συμπτωματική οστεοπόρωση μπορεί να χορηγηθεί καλσιτονίνη (100 μονάδες κάθε 2η ημέρα, επί 2 μήνες). Η χορήγηση
βιταμίνης D έχει ιδιαίτερη ένδειξη την οστεομαλακία, που
δεν είναι συχνή διαταραχή στην ΠΧΚ και η παρουσία της
πρέπει να αποδειχθεί με οστική βιοψία. Ωστόσο, μερικοί
συνιστούν τη χορήγηση μικρών δόσεων βιταμίνης D, σε
συνδυασμό με ηλιοθεραπεία, για την πρόληψή της, σε άτομα υψηλού κινδύνου. Σε γυναίκες με τη νόσο που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση, βοηθάει σημαντικά η χορήγηση οιστρογόνων, ενώ τα διφωσφονικά, ουσίες που αναστέλλουν
την απορρόφηση του οστού, αποτελούν σήμερα ιδιαίτερα
χρήσιμο παράγοντα, αφού, όπως φάνηκε σε πρόδρομη μελέτη, προλαμβάνουν την απώλεια οστού σε ασθενείς με
ΠΧΚ που παίρνουν κορτικοστεροειδή.
II. Ειδική
Όλοι οι ασθενείς με ΠΧΚ και διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας είναι υποψήφιοι για τη χορήγηση ειδικής θεραπείας. Φάρμακο εκλογής θεωρείται το ουρσοδεοξυχολικό
οξύ (UDCA), σε δόση 13-15 mg/kg/ημέρα. Η δράση του
συνίσταται στην αλλαγή της δεξαμενής των χολικών οξέων
προς λιγότερο τοξικά, ενώ πιθανολογείται και η αλλαγή που
προκαλείται στα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας των κυττάρων
των χοληφόρων. Έχει, επίσης, αντιφλεγμονώδη και αντιαποπτωτική δράση.
Πολλές διπλές τυφλές μελέτες με χρήση μαρτύρων,
δείχνουν σταθερά ότι το UDCA βελτιώνει τις διαταραχές
των δοκιμασιών ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας, περιλαμβανομένης και της χολερυθρίνης, του κυριότερου
προγνωστικού παράγοντα στην ΠΧΚ, ενώ καθυστερεί την
πρόοδο της ίνωσης, επομένως του ιστολογικού σταδίου
της νόσου. Η επιβίωση των ασθενών που έλαβαν UDCA
σε αρχικά στάδια της νόσου είναι παρόμοια με αυτήν του
υγιούς πληθυσμού.
Με βάση όλες τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνιστάται
να χορηγείται UDCA στις αναφερθείσες δόσεις από πολύ
νωρίς. Οι ασθενείς που ομαλοποιούν τις βιοχημικές διαταραχές στο πρώτο έτος θεραπείας, έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ανάπτυξης κίρρωσης. Τελευταίες μελέτες έδειξαν
ότι σε ασθενείς με μη προχωρημένου σταδίου πρωτοπαθή χολική κίρρωση το καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα του
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UDCA, όπως κρίνεται από τις βιοχημικές και τις ανοσολογικές παραμέτρους, παραμένει τουλάχιστον για 15 χρόνια,
ενώ η διακοπή της θεραπείας, ακόμα και μετά από 6 χρόνια,
οδηγεί σε άμεση βιοχημική υποτροπή. Κίρρωση αναπτύσσεται περίπου σε 25 χρόνια στο στάδιο Ι, σε 20 στο στάδιο
ΙΙ και σε 4 χρόνια στο στάδιο ΙΙΙ.
Γενικά, το UDCA, φάρμακο χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες και χαμηλού κόστους, παρότι δεν φαίνεται να αλλάζει
σημαντικά τη φυσική ιστορία της νόσου, προτείνεται ως
το καταλληλότερο για τη θεραπεία των συμπτωματικών ασθενών με ΠΧΚ και είναι το μόνο που δικαιολογείται να
χρησιμοποιείται εκτός κλινικών μελετών.
Σε ασθενείς με όχι πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση στο
UDCA, ο συνδυασμός με γλυκοκορτικοειδή επιτυγχάνει
καλύτερη βιοχημική και ιστολογική (φλεγμονή - ίνωση)
απάντηση, όπως φάνηκε σε πρόδρομες μελέτες τελευταία.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του EASL, η θεραπεία του συνδρόμου επικάλυψης ΠΧΚ και αυτοάνοσης ηπατίτιδας περιλαμβάνει συνδυασμό του UDCA και γλυκοκορτικοειδών
(πρεδνιζολόνης ή βουδεσονίδης).
Με βάση τις απόψεις για την παθογένεια της νόσου, είναι
απόλυτα δικαιολογημένη η δοκιμή φαρμάκων με ανοσοκατασταλτική, ανοσορρυθμιστική ή αντιφλεγμονώδη δράση.
Από αρκετά φάρμακα που έχουν δοκιμασθεί τα τελευταία 20 χρόνια, η D-Πενικιλλαμίνη και η Χλωραμπουκίλη
πρέπει να αποκλειστούν, κυρίως λόγω των σοβαρών παρενεργειών, ενώ ως μονοθεραπεία μάλλον δεν υπάρχει θέση
και για την Αζαθειοπρίνη, παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά
αποτελέσματα.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα αυτού του τύπου, η
Πρεδνιζολόνη, παρά την επιδείνωση της οστεοπόρωσης
που προκαλεί, ίσως να έχει κάποια θέση σε συνδυασμένες
πιθανόν θεραπείες, όπως και η Κολχικίνη, φάρμακο χωρίς
σοβαρές παρενέργειες, με αξιόλογη αντιφλεγμονώδη και
αντιινοποιητική δράση, η οποία έχει βρεθεί σε δύο κλινικές
μελέτες ότι ίσως βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών, και
η Μεθοτρεξάτη, η οποία, όπως προκύπτει από ελάχιστες
μελέτες, βελτιώνει ίσως την ιστολογική βλάβη.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Κυκλοσπορίνη,
ανοσορρυθμιστικό φάρμακο, ικανό να διορθώσει την ελαττωματική λειτουργία των κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων
που όπως αναφέρθηκε παρατηρείται στην ΠΧΚ, και να δράσει στον πιθανό παθογενετικό μηχανισμό της νόσου, με
την προϋπόθεση βέβαια να χορηγηθεί νωρίς στη φυσική
πορεία της νόσου, ίσως και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.
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Η θεωρητική, όμως, αυτή δυνατότητα της κυκλοσπορίνης
δεν έχει επιβεβαιωθεί στις μέχρι τώρα μεγάλες κλινικές
δοκιμές της, που πρέπει να συνεχιστούν.
Νέες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη μελέτη σε δοκιμές 3ης φάσης του obeticholic acid, ενός FXR
αγωνιστή, ο οποίος φάνηκε ότι βελτιώνει τις βιοχημικές
εξετάσεις και ελαττώνει τα επίπεδα της IgM, καθώς και των
φιμπρατών, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν αντιφλεγμονώδη
δράση σε αρκετά πειραματικά μοντέλα αυτοανοσίας.
Παρά τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει το UDCA,
κανένα φάρμακο δεν είναι ακόμη ιδανικό για την ΠΧΚ, ικανό δηλαδή να προκαλεί κλινική βελτίωση, να αναστέλλει
την ιστολογική εξέταση, να είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικό, να βελτιώνει την επιβίωση και να μην έχει σοβαρές
παρενέργειες.
Πιθανόν, όμως, όλα τα φάρμακα να μην έχουν δοκιμαστεί στους σωστούς ασθενείς, αφού η ΠΧΚ περιλαμβάνει
μια ετερογενή ομάδα ασθενών, με πολλούς ασυμπτωματικούς, κάποιους με βαριά ηπατική βλάβη και αρκετούς σε

ενδιάμεση φάση. Αν δεν μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε
αυτές τις ομάδες, δε θα βρούμε τον ιδανικό πληθυσμό στον
οποίο θα δοκιμαστούν κάποια φάρμακα, ίσως πολύ αρχικά,
ώστε να υπάρξει δυνατότητα διόρθωσης κάποιων διαταραχών στους ανοσολογικούς μηχανισμούς (π.χ. ανεπάρκεια
κατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων) που χαρακτηρίζουν τη
νόσο, πριν εγκατασταθούν σημαντικές ιστολογικές βλάβες
που είναι δύσκολο να αναστραφούν.
Σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και με ηπατική ανεπάρκεια, η μεταμόσχευση ήπατος είναι η μοναδική επιλογή, με ποσοστό επιβίωσης, στα πρώτα δύο χρόνια,
υψηλότερο του 75% και υποτροπή στο 20% των ασθενών
στα 5 χρόνια, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν λαμβάνουν κορτικοειδή και κυκλοσπορίνη.
Πέρα από τα μοντέλα εκτίμησης της σοβαρότητας της
νόσου (π.χ. Mayo Clinic, MELD), το κριτήριο παραπομπής
ασθενούς με ΠΧΚ για μεταμόσχευση είναι το επίπεδο χολερυθρίνης του ορού, που αν πλησιάζει τα 10 mg/dL σημαίνει
50% μόνο πιθανότητα επιβίωσης ενός έτους.
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Η κλασική θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C αποτελείται από το συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α
(PegIFNα) και ριμπαβιρίνης (RBV). Το ποσοστό μόνιμης
ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virological response
- SVR) είναι περίπου 40%-50% για το γονότυπο 1 και περίπου 80% για τους γονοτύπους 2 και 3.
Η εφαρμογή φαρμάκων με άμεση αντιιική δράση
(direct-acting antiviral agents - DAAs) οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των ποσοστών SVR και στην πιθανότητα
βράχυνσης της θεραπείας σε αρκετούς ασθενείς με γονότυπο 1. Από το σύνολο των DAAs, μόνο οι αναστολείς της
πρωτεάσης-σερίνης (ΝS3/4A) έχουν εγκριθεί από την FDA
(USA) και το ΕΜΑ (EU), και συγκεκριμένα το Boceprevir
(BOC) και το Telaprevir (TVR).
Ο μηχανισμός δράσης τους βασίζεται στην αναστολή
των ενζύμων (πρωτεασών) που είναι απαραίτητα για τη
διάσπαση της πολυπρωτεΐνης του ιού στις επιμέρους δομικές ιικές πρωτεΐνες, αναστέλλοντας την ιική αναπαραγωγή. Ο συνδυασμός καθενός εκ των δύο αναστολέων με
την PegIFNα και την RBV βελτιώνει σημαντικά την SVR σε
πρωτοθεραπευόμενους και επαναθεραπευόμενους ασθενείς στο γονότυπο 1.
Οι αναστολείς πρωτεασών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία, διότι προκαλούν γρήγορα την
ανάδυση ανθεκτικών στελεχών οδηγώντας σε ιολογική
διαφυγή.

Πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς χωρίς κίρρωση
Boceprevir (BOC)
Η θεραπεία ξεκινά με μια εισαγωγική φάση (lead-in) διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία ο ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και RBV, όπως στην κλασική
θεραπεία. Στο τέλος της 4ης εβδομάδας πραγματοποιείται
ποσοτικός προσδιορισμός του HCV-RNA:
Εάν η πτώση του ιικού φορτίου είναι <1 log10, προστίθεται το BOC και ο ασθενής λαμβάνει τριπλή αγωγή
(PegIFNα + RBV + BOC) για 44 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 48 εβδομάδες).
Εάν η πτώση του ιικού φορτίου είναι >1 log10, ακολουθείται Çθεραπεία αναλόγως της ανταπόκρισηςÈ (response-
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n
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guided treatment - RGT): προστίθεται το BOC και ο ασθενής λαμβάνει τριπλή αγωγή (PegIFNα + RBV + BOC) για 4
εβδομάδες, οπότε και γίνεται νέα μέτρηση του HCV-RNA
(8η εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας):
f Μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA (<10-15 IU/ml): το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ταχεία ιολογική ανταπόκριση (rapid
virological response - RVR), οπότε συνεχίζεται η τριπλή
αγωγή για άλλες 20 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 28 εβδομάδες).
f Ανιχνεύσιμο HCV-RNA (>10-15 IU/ml): δεν επιτυγχάνεται RVR, αλλά συνεχίζεται η τριπλή αγωγή για άλλες
28 εβδομάδες, οπότε διακόπτεται το BOC και ο ασθενής
λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και RBV για 12 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 48 εβδομάδες).
Κριτήρια οριστικής διακοπής της θεραπείας (όλων των
φαρμάκων):
1. HCV-RNA >100 IU/ml τη 12η εβδομάδα θεραπείας.
2. Ανιχνεύσιμο HCV-RNA (>10-15 IU/ml) την 24η εβδομάδα θεραπείας.
3. Οριστική διακοπή της PegIFNα ή της RBV.
Telaprevir (TVR)
Η θεραπεία ξεκινά με τριπλή αγωγή (PegIFNα + RBV + TVR)
διάρκειας 12 εβδομάδων. Στο τέλος της 4ης εβδομάδας
πραγματοποιείται ποσοτικός προσδιορισμός του HCV-RNA:
HCV-RNA >1.000 IU/ml: η θεραπεία διακόπτεται.
Μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA(<10-15 IU/ml): η θεραπεία
συνεχίζεται και γίνεται νέα μέτρηση του HCV-RNA τη 12η
εβδομάδα.
f Μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA: το αποτέλεσμα αυτό (HCVRNA <10-15 IU/ml την 4η και τη 12η εβδομάδα) δείχνει εκτεταμένη ταχεία ιολογική ανταπόκριση (extended
rapid virological response - eRVR), οπότε διακόπτεται το
TVR και ο ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και
RBV για 12 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας
24 εβδομάδες). Σε περίπτωση που το HCV-RNA είναι
ανιχνεύσιμο αλλά ≤1.000 IU/ml μεταξύ της 12ης και
της 23ης εβδομάδας και μη ανιχνεύσιμο την 24η εβδομάδα, ο συνδυασμός PegIFNα και RBV συνεχίζεται για
άλλες 24 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 48
εβδομάδες).
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HCV-RNA >1.000 IU/ml: η θεραπεία διακόπτεται.
Ανιχνεύσιμο HCV-RNA αλλά ≤1.000 IU/ml: η θεραπεία
συνεχίζεται και γίνεται νέα μέτρηση του HCV-RNA τη 12η
εβδομάδα.
f Μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA ή ≤1.000 IU/ml: διακόπτεται το TVR και ο ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα
και RBV για 36 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 48 εβδομάδες).
f HCV-RNA >1.000 IU/ml: η θεραπεία διακόπτεται.
Κριτήρια οριστικής διακοπής της θεραπείας:
1. HCV-RNA >1.000 IU/ml σε οποιαδήποτε μέτρηση μεταξύ της 4ης και της 12ης εβδομάδας θεραπείας.
2. Ανιχνεύσιμο HCV-RNA (>10-15 IU/ml) την 24η εβδομάδα θεραπείας.
3. Οριστική διακοπή της PegIFNα ή της RBV.
f

n

Επαναθεραπευόμενοι ασθενείς χωρίς κίρρωση
Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Μη ανταποκριθέντες (null responders): το επίπεδο του
HCV-RNA τη 12η εβδομάδα δε μειώθηκε τουλάχιστον κατά
2 log10 σε σχέση με το προ θεραπείας επίπεδο.
2. Μερικώς ανταποκριθέντες (partial responders): το επίπεδο του HCV-RNA τη 12η εβδομάδα μειώθηκε >2 log10
σε σχέση με το προ θεραπείας επίπεδο, αλλά ήταν ανιχνεύσιμο την 24η εβδομάδα.
3. Υποτροπιάσαντες (relapsers): το HCV-RNA έγινε μη ανιχνεύσιμο κατά τη θεραπεία, αλλά επανεμφανίστηκε μετά
το τέλος αυτής.
Από τις μελέτες προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα5, 6:
Η επαναθεραπεία με BOC ή με TVR, σε συνδυασμό με
PegIFNα και RBV ενδείκνυται για ασθενείς υποτροπιάσαντες ή μερικώς ανταποκριθέντες.
Η επαναθεραπεία με TVR, σε συνδυασμό με PegIFNα
και RBV, μπορεί να προταθεί σε μη ανταποκριθέντες
ασθενείς.
Η Çθεραπεία αναλόγως της ανταπόκρισηςÈ (responseguided treatment - RGT), χρησιμοποιώντας BOC ή TVR,
μπορεί να εφαρμοστεί σε υποτροπιάζοντες και σε μερικώς
ανταποκριθέντες, αλλά δεν έχει ένδειξη σε μη ανταποκριθέντες ασθενείς.
Ισχύουν τα κριτήρια οριστικής διακοπής θεραπείας που
αναφέρθηκαν προηγουμένως (τρία για κάθε αναστολέα
πρωτεάσης).
Η τυπική θεραπεία διαρκεί 48 εβδομάδες:
Boceprevir (BOC): Η θεραπεία ξεκινά με μια εισαγωγική
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φάση (lead-in) διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία ο
ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και RBV. Στη συνέχεια προστίθεται το BOC και ο ασθενής λαμβάνει τριπλή
αγωγή (PegIFNα + RBV + BOC) για 44 εβδομάδες.
Telaprevir (TRV): Η θεραπεία ξεκινά με τριπλή αγωγή
(PegIFNα + RBV + TVR) για 12 εβδομάδες και συνεχίζεται
ο συνδυασμός PegIFNα και RBV για άλλες 36 εβδομάδες.
Εάν εφαρμοστεί η Çθεραπεία αναλόγως της ανταπόκρισηςÈ (response-guided treatment - RGT):
Boceprevir (BOC): Η θεραπεία ξεκινά με μια εισαγωγική
φάση (lead-in) διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία ο
ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και RBV. Κατόπιν
προστίθεται το BOC και ο ασθενής λαμβάνει τριπλή αγωγή
(PegIFNα + RBV + BOC) για 4 εβδομάδες, οπότε και γίνεται
μέτρηση του HCV-RNA (8η εβδομάδα από την έναρξη της
θεραπείας):
Μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA (<10-15 IU/ml): συνεχίζεται
η τριπλή αγωγή για άλλες 28 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 36 εβδομάδες).
Ανιχνεύσιμο HCV-RNA (>10-15 IU/ml): συνεχίζεται η
τριπλή αγωγή για άλλες 28 εβδομάδες, οπότε διακόπτεται
το BOC και ο ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και
RBV για 12 εβδομάδες (συνολική διάρκεια θεραπείας 48
εβδομάδες).
Telaprevir (TRV): Η θεραπεία ξεκινά με τριπλή αγωγή
(PegIFNα + RBV + TVR) για 12 εβδομάδες. Εφόσον είναι
μη ανιχνεύσιμο το HCV-RNA την 4η και τη 12η εβδομάδα (eRVR), διακόπτεται το TVR και ο ασθενής λαμβάνει
συνδυασμό PegIFNα και RBV για 12 εβδομάδες (συνολική
διάρκεια θεραπείας 24 εβδομάδες).

n
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Ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση
Η διάρκεια της θεραπείας είναι 48 εβδομάδες, οποιοσδήποτε από τους δύο αναστολείς πρωτεασών και αν επιλεγεί.
Ισχύουν τα κριτήρια οριστικής διακοπής που αναφέρθηκαν
(τρία για κάθε αναστολέα).
Boceprevir (BOC): Η θεραπεία ξεκινά με μια εισαγωγική
φάση (lead-in) διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία ο
ασθενής λαμβάνει συνδυασμό PegIFNα και RBV. Στη συνέχεια προστίθεται το BOC και ο ασθενής λαμβάνει τριπλή
αγωγή (PegIFNα + RBV + BOC) για 44 εβδομάδες.
Telaprevir (TRV): Η θεραπεία ξεκινά με τριπλή αγωγή
(PegIFNα + RBV + TVR) για 12 εβδομάδες και συνεχίζεται ο συνδυασμός PegIFNα και RBV για άλλες 36
εβδομάδες.
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Δοσολογία - Ανεπιθύμητες ενέργειες
Boceprevir (BOC): Η δοσολογία του BOC είναι 800 mg
λαμβανόμενο με το γεύμα (όχι χαμηλών λιπαρών) 3 φορές
ημερησίως (κάθε 7-9 ώρες) και δεν πρέπει να μειώνεται
όταν τροποποιούνται οι δόσεις της PegIFNα ή της RBV.
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι: δυσγευσία,
ουδετεροπενία και αναιμία. Σε σοβαρού βαθμού αναιμία
τροποποιείται η δόση της RBV.
Telaprevir (TRV): Η δοσολογία του TVR είναι 750 mg λαμβανόμενο με το γεύμα (όχι χαμηλών λιπαρών) 3 φορές
ημερησίως (κάθε 7-9 ώρες) και δεν πρέπει να μειώνεται
όταν τροποποιούνται οι δόσεις της PegIFNα ή της RBV. Οι
κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι: εξάνθημα, κνησμός, αναιμία, ναυτία, διάρροια και υπερουριχαιμία. Σε
σοβαρού βαθμού αναιμία τροποποιείται η δόση της RBV.

Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Εκτός του τακτικού αιματολογικού και βιοχημικού ελέγχου εντός της θεραπείας, απαιτείται έλεγχος των θυρεοειδικών ορμονών και test κυήσεως προ της ενάρξεως
θεραπείας. Επίσης, οι ασθενείς πρέπει να έχουν συχνή

παρακολούθηση του ιικού φορτίου και οι αναστολείς
πρωτεασών πρέπει να διακόπτονται όταν διαπιστωθεί
ιολογική διαφυγή (>1 log10 αύξηση πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο). Όσοι απέτυχαν να έχουν ιολογική ανταπόκριση, εμφάνισαν ιολογική διαφυγή ή υποτροπίασαν
στη θεραπεία με τον έναν αναστολέα πρωτεάσης, δεν θα
πρέπει να θεραπεύονται με τον άλλον αναστολέα, λόγω
διασταυρούμενης αντοχής.

Ειδικές ομάδες ασθενών

n Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση των

αναστολέων πρωτεασών σε ασθενείς με συλλοίμωξη
HIV και HCV, σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση και σε
μεταμοσχευμένους.
Δε χρειάζεται τροποποίηση της δόσης στη νεφρική
ανεπάρκεια.
Δε χρειάζεται τροποποίηση της δόσης σε κιρρωτικούς
ασθενείς.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με μέτριασοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς <18 ετών.

n
n
n
n

Abstract
Germanidis G. Chronic hepatitis C genotype 1 infection: New approved treatments. Iatrika Analekta
2012; 3:614-616
For a patient with HCV genotype 1 and clinically significant fibrosis (Metavir score ≥2), triple antiviral therapy with
peginterferon-ribavirin and an NS3/4A protease inhibitor, either telaprevir or boceprevir, should be recommended.
Alternatively, if the patient has milder fibrosis and is reluctant to receive treatment, it would be reasonable to wait and
reevaluate as new therapeutic agents become available.
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Ως αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β ορίζεται η απότομη
αύξηση του ιικού πολλαπλασιασμού, που χαρακτηρίζεται
από την αύξηση των επιπέδων HBV DNA τουλάχιστον
κατά 1 log10, συνοδευόμενο από αύξηση της τιμής των
αμινοτρανσφερασών (τουλάχιστον 3 φορές πάνω από τις
ανώτερες φυσιολογικές τιμές) σε έναν ασθενή με ανενεργό HBV λοίμωξη (ανενεργό φορέα της νόσου ή ασθενή με
παρελθούσα λοίμωξη). Οι κύριες αιτίες αναζωπύρωσης
της HBV λοίμωξης αναγράφονται στον πίνακα 1. Οι πιο
συχνές αιτίες αναζωπύρωσης που αποτελούν και το κύριο θέμα αυτής της εισήγησης είναι η χορήγηση χημειοθεραπείας σε ασθενείς με αιματολογικούς ή με στερεούς
όγκους, καθώς και ανοσοκατασταλτικών παραγόντων σε
ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Η συχνότητα αναζωπύρωσης της ηπατίτιδας B σε αυτούς τους ασθενείς δεν
είναι καθόλου σπάνια: σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη
το ποσοστό είναι 50% (24%-88%), ενώ σε ασθενείς με
παρελθούσα/λανθάνουσα λοίμωξη είναι περίπου 4%-5%
(3%-25%). Επιπλέον, η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από σημαντική θνησιμότητα που κυμαίνεται από 5% έως
40%.
Ωστόσο, παρά τα ισχυρά αυτά δεδομένα, οι κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών εταιρειών που
σχετίζονται με το αντικείμενο εμφανίζουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ τους. Ενώ οι ηπατολογικές και οι γαστρεντερολογικές επιστημονικές εταιρείες έχουν παρουσιάσει σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες
Πίνακας 1

Αιτίες αναζωπύρωσης HBV λοίμωξης

Αυτόματη
Προοδευτική ανοσοανεπάρκεια (HIV λοίμωξη)
Διακοπή της αντιιικής θεραπείας
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Μεταμόσχευση ήπατος
Μεταμόσχευση μυελού των οστών
Χημειοθεραπεία για κακοήθη νοσήματα (± χορήγηση
μονοκλωνικών αντισωμάτων)
Ανοσοκαταστολή για αυτοάνοσα νοσήματα

απαιτούν τον έλεγχο με όλους τους απαραίτητους δείκτες
HBV λοίμωξης όλων των ασθενών που πρόκειται να λάβουν χημειοθεραπεία ή ανοσοκαταστολή, δε συμβαίνει
το ίδιο με άλλες επιστημονικές εταιρείες, όπως οι ογκολογικές, οι ρευματολογικές και οι δερματολογικές, όπου
διαπιστώνονται σημαντικές παραλείψεις στο είδος του
ελέγχου που προτείνεται, καθώς και στον πληθυσμό των
ασθενών που προτείνεται να ελεγχθεί.
Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αναζωπύρωσης είναι οι ακόλουθοι: το ανδρικό φύλο, η νεαρή ηλικία, ο
υψηλός ιικός πολλαπλασιασμός (HBV DNA >20.000 IU/mL
ή HBeAg +), τα σχήματα χημειοθεραπείας που περιέχουν
κορτικοστεροειδή ή rituximab και η μεταμόσχευση μυελού
των οστών.

Κλινικές εκδηλώσεις αναζωπύρωσης
ιογενούς ηπατίτιδας Β
Η αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β χαρακτηρίζεται από
ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από την ασυμπτωματική εμφάνιση μέχρι την οξεία
ηπατική ανεπάρκεια που μπορεί να είναι επικίνδυνη για
τη ζωή. Σε ορισμένους ασθενείς, η αναζωπύρωση της
ηπατίτιδας Β έχει μια υποκλινική έναρξη και μπορεί να
υποχωρήσει αυτόματα, ενώ σε άλλους ασθενείς εξελίσσεται σε χρόνια λοίμωξη που διαδράμει ασυμπτωματικά
και κατά τη διάγνωση η νόσος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή, είναι απαραίτητη μια περίοδος αποκατάστασης της ανοσιακής λειτουργίας, ώστε να εμφανιστεί
η επακόλουθη ανοσιακή επίθεση στο ήπαρ. Για το λόγο
αυτόν, η αναζωπύρωση συμβαίνει μεταξύ των κύκλων της
χημειοθεραπείας αλλά και μετά το τέλος της, σε χρόνο
που ποικίλει μεταξύ 1 και 36 μηνών από την έναρξη
της χημειοθεραπείας, με ενδιάμεσο χρόνο τους 4 μήνες.
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο προηγείται αύξηση του
HBV DNA, που μετά από χρονικό διάστημα 1-11 εβδομάδων ακολουθείται από αύξηση της ALT, και σε ορισμένες
περιπτώσεις από συμπτώματα ανορεξίας και κακουχίας.
Ποσοστό 10% των ασθενών εμφανίζει ικτερική μορφή
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ηπατίτιδας. Η θνησιμότητα φτάνει το 70%, κυρίως σε ασθενείς με υποκείμενη κίρρωση του ήπατος. Σε ασθενείς
όπου η αναζωπύρωση δεν εξελίσσεται σε κεραυνοβόλο
μορφή, επέρχεται η ανάρρωση με αποκατάσταση των τιμών του HBV DNA και των αμινοτρανσφερασών στις αρχικές τιμές, συνήθως μετά διακοπή της χημειοθεραπείας.
Ωστόσο, ασθενείς με HBsAg που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή και εμφανίζουν διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, δεν έχουν απαραίτητα αναζωπύρωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β. Στη διαφορική διάγνωση
περιλαμβάνονται: η συλλοίμωξη με ηπατοτρόπους ιούς
(HAV, HCV, HDV, CMV και EBV), η ηπατοτοξικότητα των
φαρμάκων (ηπατική πελίωση, στεάτωση, φλεβοαποφρακτική νόσος), η νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD),
η σήψη, καθώς και άλλες αιτίες όπως η χορήγηση ολικής
παρεντερικής διατροφής, η χολολιθίαση - χολοκυστίτιδα
και η νεοπλασματική διήθηση.

Αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης
της ιογενούς ηπατίτιδας Β
Προφύλαξη ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία
Οι προτεινόμενες θεραπευτικές στρατηγικές είναι τρεις:
1. Η θεραπεία της ενεργού HBV λοίμωξης κατά τη διάγνωση της αναζωπύρωσης.
2. Η προφυλακτική θεραπεία με νουκλεοτιδικά ανάλογα
πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας.
3. Η ανοσοποίηση ανοσοκατεσταλμένων ασθενών (ενίσχυση ανοσιακής απάντησης με εμβολιασμό).
Η χορήγηση ιντερφερόνης πρέπει να αποφεύγεται σε
ασθενείς με HBV αναζωπύρωση, καθώς η ανοσοτροποποιητική της δράση μπορεί να επιδεινώσει την εξέλιξη
της οξείας ηπατίτιδας εξαιτίας της αναζωπύρωσης7.
Η λαμιβουδίνη αποτελεί το συχνότερα χορηγούμενο
παράγοντα για την αντιμετώπιση της HBV αναζωπύρωσης,
καθώς ήταν το πρώτο διαθέσιμο νουκλεοσιδικό ανάλογο
από το 1999. Το φάρμακο αυτό επιτυγχάνει αναστολή
του πολλαπλασιασμού του HBV και μπορεί να αναστρέψει την HBV αναζωπύρωση. Η χορήγηση λαμιβουδίνης
ταχέως έδειξε ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους της.
Σε 8 αναδρομικές μελέτες ασθενών με HBsAg, οι οποίοι
ελάμβαναν Χ/Θ, αναζωπύρωση της HBV λοίμωξης εμφανίσθηκε σε ποσοστό 2,4% των ασθενών που ελάμβαναν
προφυλακτική θεραπεία με λαμιβουδίνη έναντι 56% των
ασθενών που δεν ελάμβαναν προφύλαξη. Ομοίως, σε
4 προοπτικές μελέτες, όπου ασθενείς σε προφυλακτι-
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κή χορήγηση λαμιβουδίνης συγκρίθηκαν με ιστορικούς
μάρτυρες, η εμφάνιση αναζωπύρωσης ήταν 4% έναντι
28% αντίστοιχα.
Σε μία σημαντική προοπτική κλινική μελέτη 30 ασθενών με HBsAg, οι οποίοι έλαβαν Χ/Θ για λέμφωμα, συγκρίθηκε η προφυλακτική χορήγηση λαμιβουδίνης δύο
εβδομάδες πριν από την έναρξη της Χ/Θ και για 6 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωσή της, με τη χορήγηση του
παράγοντα μόνο κατά τη διαπίστωση της HBV αναζωπύρωσης. Η αναζωπύρωση της HBV λοίμωξης σε ασθενείς
χωρίς προφύλαξη ήταν 53% έναντι κανενός (0%) στους
ασθενείς σε προφύλαξη με λαμιβουδίνη. Ποσοστό 47%
των ασθενών χωρίς προφύλαξη εμφάνισε ηπατίτιδα και
7% πέθανε. Ηπατίτιδα ή θάνατος δεν διαπιστώθηκε σε
κανέναν από τους ασθενείς σε προφύλαξη. Ωστόσο, στη
μελέτη αυτή διαπιστώθηκε HBV αναζωπύρωση σε 3 ασθενείς μετά την απόσυρση της λαμιβουδίνης.
Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση 14 μελετών διαπιστώθηκαν, επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές προς
όφελος της λαμιβουδίνης όταν αυτή συγκρινόταν με
μάρτυρες που δεν έλαβαν θεραπεία. Σύμφωνα με αυτήν
τη μελέτη, η λαμιβουδίνη μειώνει στο ελάχιστο, χωρίς
ωστόσο να εξαλείφει τελείως, τον κίνδυνο της αναζωπύρωσης. Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε κανένας θάνατος από
αναζωπύρωση σε ασθενείς που έλαβαν λαμιβουδίνη
προφυλακτικά.
Η χορήγηση προφύλαξης με αντιιικό θα πρέπει να διαρκεί για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση
της χημειοθεραπείας. Στις κυριότερες κατευθυντήριες
οδηγίες στο αντικείμενο (EASL, AASLD) συνιστάται η
χορήγηση του αντιιικού να γίνεται για 6-12 μήνες μετά
την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Στις ίδιες οδηγίες προτείνεται, επίσης, ο έλεγχος των δεικτών HBsAg,
anti-HBs, anti-HBc σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται
να λάβουν χημειοθεραπεία. Σε οροαρνητικούς ασθενείς
συνιστάται η διενέργεια εμβολιασμού. Η χορήγηση των
ισχυρών αντιικών εντεκαβίρης και τενοφοβίρης συνιστάται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EASL,
για τους ασθενείς με υψηλό ιικό φορτίο, ενώ κατά το
AASLD για τους ασθενείς που πρόκειται να λάβουν θεραπεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
Προφύλαξη ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία
με το anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα rituximab
Πολλοί ασθενείς με παρελθούσα HBV λοίμωξη έχουν εμφανίσει ορολογική κάθαρση του ιού. Οι ασθενείς αυτοί
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έχουν τυπικά anti-HBc(+) και HBsAg(-) και όταν λάβουν
χημειοθεραπεία έχουν χαμηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης
της ηπατίτιδας Β (<1%-2%). Ωστόσο, η χορήγηση του antiCD20 μονοκλωνικού αντισώματος rituximab σε αυτούς
τους ασθενείς έχει συσχετισθεί με υψηλότερα ποσοστά
αναζωπύρωσης. Το αντίσωμα αυτό είχε χορηγηθεί αρχικά
με πολύ μεγάλη επιτυχία σε ασθενείς με non-Hodgkin
λέμφωμα, ενώ οι ενδείξεις χορήγησής του συνεχώς αυξάνουν, καθώς εκτός από τους αιματολογικούς ασθενείς
χορηγείται και σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Σε
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
αναλύθηκαν λεπτομερώς 183 περιπτώσεις HBV αναζωπύρωσης μετά τη χορήγηση rituximab. Διαπιστώθηκε ότι
η αναζωπύρωση συνήθως συμβαίνει μετά από 6 δόσεις
rituximab (διακύμανση 3-10) ή 3 μήνες μετά την τελευταία δόση του φαρμάκου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι
στο 29% των περιπτώσεων η αναζωπύρωση συνέβη μετά
από 6 μήνες χορήγησης του παράγοντα. Σε ασθενείς με
anti-HBc(+) / HBsAg(-) η χορήγηση rituximab έχει >5 φορές υψηλότερο κίνδυνο αναζωπύρωσης (OR 5,73, 95%
CI 2,01-16,33, p=0,0009). Με βάση τα δεδομένα αυτά,
η κοινή πρακτική στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι σήμερα η χορήγηση προφυλακτικής αντιιικής αγωγής σε
όλους τους HBcAb(+) / HBsAg(-) ασθενείς που λαμβάνουν
αγωγή με rituximab. Συνιστάται η χορήγησή της για 9-12
μήνες τουλάχιστον μετά την τελευταία δόση rituximab. Η
κλινική έρευνα σήμερα στρέφεται στον καθορισμό του
μεγέθους του κινδύνου από τη χορήγηση rituximab ως
μονοθεραπείας, καθώς και των επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση HBV αναζωπύρωσης.
Προφύλαξη ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία
με βιολογικούς παράγοντες
Τα κλασικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (κορτικοστεροειδή, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη) χρησιμοποιούνται
από πολλά έτη στη θεραπεία ασθενών με αυτοάνοσα
νοσήματα, όπως επίσης και στη μεταμόσχευση οργάνων.
Τα φάρμακα αυτά μπορούν να προκαλέσουν HBV αναζωπύρωση σε ασθενείς HBsAg, αλλά αρκετά πιο σπάνια
από ό,τι κατά τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Για το λόγο
αυτόν, υπάρχουν στη βιβλιογραφία μεμονωμένες αναφορές HBV αναζωπύρωσης. Τα νεότερα ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα ονομάζονται βιολογικοί παράγοντες, γιατί αναστέλλουν τη δράση βιολογικών παραγώγων που εμπλέκονται στην παθογένεση πολλών νοσημάτων. Οι παράγοντες με την ευρύτερη εφαρμογή είναι οι αναστολείς
των φλεγμονωδών κυτταροκινών και κυρίως των TNF-α

infliximab, etanercept και adalimumab. Οι παράγοντες
αυτοί χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ρευματικών
νοσημάτων και της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του
εντέρου, καθώς η κυτταροκίνη TNF-α κατέχει εξέχοντα
ρόλο στην παθογένεση αυτών των νοσημάτων και η αναστολή της δράσης της βελτιώνει τα νοσήματα. Η TNF-α
έχει, όμως, σημαντικό ρόλο και στην ανοσιακή παθογένεση της ηπατίτιδας Β και συνεπώς η χορήγηση ant-TNFα
αναστέλλει την anti-ΗBV ανοσιακή απάντηση, οδηγώντας
στην ενίσχυση του πολλαπλασιασμού του ιού και στην
έκφραση μεγάλης ποσότητας HBcAg στα μολυσμένα ηπατοκύτταρα. Έτσι, η διακοπή της χορήγησης anti-TNFα,
με τη συνεπακόλουθη αποκατάσταση της φυσιολογικής
ανοσιακής απάντησης, οδηγεί σε εκσεσημασμένη επίθεση έναντι των HBcAg(+) ηπατοκυττάρων και στην εκδήλωση έξαρσης της ηπατίτιδας.
Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπάρχουν αρκετές αναφορές HBsAg(+) ασθενών που εμφάνισαν HBV
αναζωπύρωση όταν έλαβαν infliximab. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών έχουν αναφερθεί και 3 περιπτώσεις με
εκδήλωση κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας που οδήγησε σε θάνατο, ενώ κάποιες άλλες περιπτώσεις ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση λαμιβουδίνης. Αντίθετα, δεν
παρατηρήθηκε HBV αναζωπύρωση σε καμία περίπτωση
όταν η χορήγηση λαμιβουδίνης γινόταν προφυλακτικά.
Περιστατικά HBV αναζωπύρωσης έχουν περιγραφεί και
με τους υπόλοιπους anti-TNFα παράγοντες (etanercept
και adalimumab), αν και o κίνδυνος ενδεχομένως να είναι μικρότερος.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με πρόσφατα προτεινόμενο
θεραπευτικό αλγόριθμο, οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα
B, που πρόκειται να λάβουν αγωγή με βιολογικό παράγοντα anti-TNFα, θα πρέπει να λάβουν προφυλακτική αγωγή με νουκλεοτιδικό ανάλογο με υψηλό φραγμό αντοχής,
όπως είναι η τενοφοβίρη και η εντεκαβίρη, και η αγωγή
να συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη των θεραπευτικών
στόχων. Από την άλλη πλευρά, οι ανενεργοί HBV φορείς
θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή με ένα
από τα διαθέσιμα νουκλεοτιδικά ανάλογα (εντεκαβίρη,
τενοφοβίρη, αδεφοβίρη, τελμιβουδίνη, λαμιβουδίνη). Η
αγωγή θα πρέπει να συνεχίζεται για 6-12 μήνες μετά
την ολοκλήρωση της χορήγησης του παράγοντα. Για τους
ασθενείς που σχεδιάζεται να λάβουν μακροχρόνια αγωγή
για >12 μήνες συνιστάται η χορήγηση προφυλακτικής
αγωγής με νουκλεοτιδικό ανάλογο με υψηλό φραγμό αντοχής, όπως είναι η τενοφοβίρη και η εντεκαβίρη.
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Συμπεράσματα
Ο κίνδυνος HBV αναζωπύρωσης σε ασθενείς HBsAg που
λαμβάνουν χημειοθεραπεία είναι υψηλός: 30%-50%. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με υψηλό ιικό
αναδιπλασιασμό, σε ασθενείς που λαμβάνουν σχήματα
που περιέχουν κορτικοστεροειδή και rituximab, καθώς
και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν χημειοθεραπεία θα πρέπει
να ελέγχονται για τους δείκτες HBV: HBsAg, anti-HBs και
anti-HBc. Οι οροαρνητικοί ασθενείς θα πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της ηπατίτιδας Β.
Οι ασθενείς με HBsAg θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αντιιική αγωγή για να αποφύγουν την αναζωπύρωση, την ηπατίτιδα και το θάνατο. Η προφύλαξη πρέπει
να αρχίζει 1-2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας και να συνεχίζεται για 6-12 μήνες μετά την
ολοκλήρωσή της. Μακρότερης διάρκειας θεραπεία προτεί-

νεται όταν συνυπάρχουν κακοί προγνωστικοί παράγοντες.
Στις περισσότερες μελέτες έχει χορηγηθεί προφυλακτικά λαμιβουδίνη. Το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με χαμηλό αρχικό ιικό φορτίο, που πρόκειται να
λάβουν αγωγή για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις προτείνεται να χορηγούνται
τα ισχυρότερα αντιιικά τενοφοβίρη και εντεκαβίρη.
Οι ασθενείς με anti-HBc έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις λανθάνουσα HBV λοίμωξη που μπορεί να αναζωπυρωθεί με τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Όταν συνυπάρχουν αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες, και ιδιαίτερα
όταν χορηγείται rituximab, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει
να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή.
Τέλος, οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με anti-TNFα
παράγοντες για ρευματικά νοσήματα ή για ιδιοπαθή
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου θα πρέπει να τεθούν σε
προφύλαξη με νουκλεοτιδικά ανάλογα.

Abstract
Goulis IG. Reactivation of HBV infection. Iatrika Analekta 2012; 3:617-621
Reactivation of hepatitis B is defined as the recurrence or an abrupt rise in hepatitis B virus (HBV) replication, often
accompanied by an increase in serum transaminase levels, and both events occurring in a patient with a previous
inactive hepatitis B infection. This reactivation can occur in situations in which the ratio of HBV replication and immune
response is altered. It can happen during the treatment of hemato-oncological malignancies with chemotherapy and in
immunosuppression of autoimmune diseases. Clinical manifestations of hepatitis B reactivation are variable and can
range from asymptomatic to acute hepatitis, which are sometimes serious and result in acute liver failure with risk of
death, and usually occur in the periods between cycles or at the end of chemotherapy. Immunosuppressive drugs such as
corticosteroids or azathioprine can induce HBV reactivation in patients carrying hepatitis B virus surface antigen (HBsAg)
or anti-HBc, but much less frequently than chemotherapy treatments. The anti-CD20 monoclonal antibody rituximab
may increase the risk of developing HBV reactivation and associated liver failure or death in ΗBcAb(+)/ HBsAg(-) patient
populations. The tumor necrosis factor α inhibitors infliximab, etanercept and adalimumab may cause reactivation
of hepatitis B, and the overall frequency with infliximab may be similar (50%-66%) to that caused by chemotherapy.
Baseline HBV serology is strongly recommended for all patients receiving chemotherapy and immunosuppressive drugs,
and HBs Ag positive patients should receive anti-HBV prophylaxis with nucleos(t)ide analogs to decrease virus reactivation
and death rates.
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Ο μεταστατικός καρκίνος στο ήπαρ αποτελεί συχνή εκδήλωση ποικίλων καρκίνων και είναι συνήθης αιτία θανάτου
προχωρημένων μορφών νεοπλασμάτων.
Ο καρκίνος του γαστρεντερικού συστήματος και του
πνεύμονα, το μελάνωμα του οφθαλμού και οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι οι συνηθέστερες νεοπλασίες που
προκαλούν μεταστάσεις στο ήπαρ.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, λόγω συχνότητας
αλλά και θεραπευτικών εξελίξεων, αποτελεί την πλέον
ενδιαφέρουσα νεοπλασία με ηπατικές μεταστάσεις και
θα είναι το αντικείμενο του παρόντος άρθρου.
Η αυξημένη συχνότητα των ηπατικών μεταστάσεων
από τον κολοορθικό καρκίνο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην ιδιαιτερότητα της αιματικής ροής από το παχύ
έντερο προς το ήπαρ (πυλαία φλέβα) και εξαρτάται από
τον βαθμό διήθησης του τοιχώματος του παχέος εντέρου
και από την προσβολή των λεμφαδένων.
Επικρατεί η άποψη ότι η συχνότητα είναι μεγαλύτερη
σε αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου σε σχέση με το
αδενοκαρκίνωμα του ορθού.

Επιδημιολογία
Η συχνότητα του κολοορθικού καρκίνου στην Ευρώπη
είναι 420.000 περιπτώσεις το χρόνο και στην Ελλάδα
4.000 το χρόνο. Η θνησιμότητα στην Ευρώπη είναι
210.000 θάνατοι το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα 2.500 το
χρόνο.
Το 25% των ασθενών εμφανίζει μετάσταση κατά τη
διάγνωση, ενώ το 40%-50% κατά τη διάρκεια της νόσου.
Εξ αυτών το 10%-20% είναι χειρουργήσιμες μεταστάσεις,
ενώ το 80%-90% ανεγχείρητες, και η κύρια αντιμετώπιση είναι η χημειοθεραπεία.
Ένας από τους βασικούς στόχους της χημειοθεραπείας
είναι η μετατροπή των ανεγχείρητων μεταστάσεων σε
χειρουργήσιμες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του
μεγέθους τους και έχει αποτελέσματα στο 15%-30% των
περιπτώσεων.
Αυτό μεταφράζεται σε 5ετή επιβίωση στο 40% και
10ετή στο 25%, που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός
ασθενών θεραπεύεται.
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Το αντίστοιχο ποσοστό σε μη χειρουργήσιμες ηπατικές
μεταστάσεις στην 5ετία είναι 10%.

Βιολογία της ηπατικής διασποράς
Η ηπατική διασπορά του όγκου επιτελείται μέσω της αιματικής οδού και μπορεί να επέλθει χωρίς ο πρωτοπαθής
όγκος να παρουσιάζει σημαντική τοπική επέκταση ή να
υπάρχει εμφανής διήθηση λεμφαδένων και φλεβικών
στελεχών.
Η βιολογία των μεταστάσεων είναι πολύ επιλεκτική διαδικασία και αφορά την επιλογή ενός κλώνου κακοήθων
κυττάρων, τα οποία αποχωρίζονται από τον πρωτογενή
όγκο, εισδύουν και επιβιώνουν στη συστηματική κυκλοφορία, εξαγγειώνονται και τελικώς πολλαπλασιάζονται
στα όργανα όπου εισέδυσαν.
Φαίνεται ότι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των μεταστατικών καρκινικών κυττάρων με το νέο μικροπεριβάλλον στη δευτεροπαθή εστία επιδρούν αποφασιστικά στην
επιβίωση και στον πολλαπλασιασμό τους.
Από τους βιολογικούς παράγοντες που έχουν μελετηθεί, ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
(EGFR) και ο υποδοχέας του ηπατοκυτταρικού αυξητικού
παράγοντα (c-Met) είναι οι δύο υποδοχείς της τυροσινικής κινάσης που εμπλέκονται περισσότερο στις διεργασίες της ανάπτυξης και της διασποράς του καρκίνου του
παχέος εντέρου.
Υποστηρίζεται ότι η ενεργοποίηση των υποδοχέων των
τυροσινικών κινασών διεγείρει ειδικές μεταβολικές οδούς, οι οποίες επηρεάζουν απευθείας τη μετανάστευση,
την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών
κυττάρων.
Η ανώμαλη ρύθμιση των υποδοχέων των τυροσινικών
κινασών η οποία παρατηρείται στον προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου φαίνεται, επίσης, ότι επιδρά
σημαντικά στον τρόπο και στο ρυθμό των ηπατικών
μεταστάσεων.
Άλλοι παράγοντες που ευνοούν την καρκινική διασπορά είναι η έλλειψη της E-cadherin, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τοπική διάσπαση της βασικής μεμβράνης από
τα καρκινικά κύτταρα, με επακόλουθη την ιστική διήθη-
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ση. Ακόμη, τα CD44 κύτταρα φαίνεται ότι αυξάνουν τη
μεταστατική ικανότητα των όγκων, μέσω διακυτταρικών
αντιδράσεων.
Τα υψηλά επίπεδα της ουροκινάσης στον όγκο αυξάνουν τη μεταστατική του ικανότητα και μειώνουν την
επιβίωση.
Ο αναστολέας του πλασμινογόνου ΡΑΙ ΙΙ παίζει, επίσης,
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου.

Χημειοθεραπεία
Η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας είναι το
κλειδί για την εξέλιξη της πορείας του ασθενούς με ηπατικές μεταστάσεις.
Σήμερα, η προσθήκη νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων αλλά και, κυρίως, των καινοτόμων μικρομοριακών ενώσεων, όπως τα αντι αγγειογενετικά, τα αντί-EGFR
κλπ., θεωρείται ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχει διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών αυτών.
Σε ασθενείς μόνο με ηπατικές μεταστάσεις, η διάμεση
επιβίωση είναι σήμερα 11,4 μήνες με τη χρήση των νέων
συνδυασμών. Επίσης, η ανταπόκριση των ηπατικών μεταστάσεων έχει τριπλασιαστεί και αυτό είναι σημαντικό
ώστε να καταστούν χειρουργήσιμες.
Επομένως, ο νέος όρος-στόχος που χρησιμοποιείται
για την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας στις
ηπατικές μεταστάσεις είναι η χειρουργησιμότητά τους.

Χειρουργική
Χειρουργησιμότητα σημαίνει ότι όλες οι ηπατικές μεταστάσεις μπορούν να αφαιρεθούν με υγιή όρια και να απομείνει 30% τουλάχιστον υγιούς ηπατικού παρεγχύματος.
Πάντα, εφόσον δεν υπάρχει εξωηπατική νόσος.
Η πλήρης αφαίρεση με υγιή όρια αποκαλείται R0. Η
πλήρης αφαίρεση χωρίς υγιή όρια λέγεται R1. Η μερική
αφαίρεση ηπατικών μεταστάσεων αποκαλείται R2.
Σε ποσοστό 48% των ασθενών με αρχικά χειρουργήσιμη νόσο επιτυγχάνεται η 5ετής επιβίωσή τους, ενώ σε
εκείνους που έγιναν χειρουργήσιμοι μετά τη θεραπεία το
ποσοστό είναι 33%.
Το ποσοστό των ασθενών της πρώτης ομάδας είναι
10%-20%, ενώ της δεύτερης ανέρχεται σε 15%-30%.
Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της σμίκρυνσης των
ηπατικών μεταστάσεων με τη χημειοθεραπεία, τόσο καλύτερη είναι η επιβίωση με βάση παρόμοια βιολογική
συμπεριφορά.

Ο χρόνος της εγχείρησης μετά τη χημειοθεραπεία ποικίλλει. Προτιμούμε να χειρουργείται ο ασθενής μόλις οι
μεταστάσεις γίνουν χειρουργήσιμες.
Σε τέσσερις εβδομάδες, εάν ο ασθενής ελάμβανε
Cetuximab ή Pinitumumab. Σε έξι εβδομάδες, εάν ο ασθενής ελάμβανε Bevacizumab.
Προσοχή χρειάζεται στην ποιότητα του εναπομείναντος ηπατικού παρεγχύματος, διότι υπάρχουν τοξικές
παρενέργειες.
Η στεατοηπάτωση από το Irinotecan και η χολαγγειακή
σκλήρυνση από το Oxaliplatin είναι οι συνηθέστερες.

Άλλες θεραπευτικές μέθοδοι
Η κρυοθεραπεία, η θερμοθεραπεία, η θεραπεία με laser,
το radiofrequency ablation, ο εμβολισμός, ο χημειοεμβολισμός και η έγχυση αλκοόλης είναι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ηπατικών μεταστάσεων, οι οποίες
εφαρμόζονται είτε συμπληρωματικά της εγχείρησης είτε
παρηγορητικά στις μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο
για ανακούφιση.
Δεν προσφέρουν πλεονέκτημα επιβίωσης και είναι υποδεέστερες της εγχείρησης όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα.
Το radiofrequency ablation κερδίζει έδαφος και σε
επιλεγμένες περιπτώσεις δύναται να αντικαταστήσει το
χειρουργείο.
Άλλες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί τελευταία
είναι η ακτινοβολία με την τεχνολογία της τρισδιάστατης
στοχευμένης και ο ακτινοεμβολισμός με τη διοχέτευση
ραδιενεργών ουσιών, όπως το Yttrium-90.

Άλλες πρωτοπαθείς εστίες
Πλην του κολοορθικού καρκίνου, υπάρχουν και άλλες πρωτοπαθείς εστίες που επιλέγουν το ήπαρ για
μετάσταση.
Μερικές από αυτές είναι οι νευροενδοκρινείς όγκοι, οι
καρκίνοι του παγκρέατος, του στομάχου, του μαστού και
του πνεύμονος, το μελάνωμα του οφθαλμού, οι γυναικολογικοί καρκίνοι και οι καρκίνοι του νεφρού και της
ουροδόχου κύστης.
Εξ αυτών, οι νευροενδοκρινείς όγκοι κυρίως έχουν δυνατότητα ωφέλειας από τη χειρουργική παρέμβαση, σε
περίπτωση μεταστάσεων στο ήπαρ.
Η βασική αντιμετώπισή τους είναι η φαρμακευτική
θεραπεία.
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Abstract
Kosmidis P. Liver metastasis. Iatrika Analekta 2012; 3:622-624
Liver is a common metastatic site of several cancers. Gastrointestinal cancers, neuroendocrine tumors, melanoma of the
eye, but also lung, breast cancers are responsible for liver metastasis. Most of this article will deal with liver metastasis
from colorectal cancer. This is because of the frequency and advances in the treatment as well. 25% of patients with
colorectal cancer present with simultaneous liver metastasis. Half of all patients will develop metastatic sites in the
liver. Chemotherapy is the main treatment for systemic disease. During the last 10 years responses have tripled and
survival has doubled. This is due to the novel agents that have been added to traditional chemotherapy. This efficacy
has changed the attitude toward resection of hepatic metastatic sites. Whereas only 10%-20% were resectable without
any treatment, now an additional 15%-30% of cases became resectable because of chemotherapy. Thus, the term
resectability has entered in our therapeutic endpoints. The median 5year survival of these patients reaches 40% and the
10year 25%. Some of the above patients are cured. Surgery is also a potentially useful approach for neuroendocrine
tumors metastatic to liver.
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Μεταστατική νόσος στο ήπαρ: αντιμετώπιση - Η άποψη του χειρουργού
Γεώργιος Ν. Τζίμας
Χειρουργός, ΥΓΕΙΑ
MD, MSc (McGill), PhD, FRCS (Canada), FACS
F. Clinical Assistant Professor of Surgery, HPB Section, University of Vermont, Fletcher Allen Healthcare Center, USA

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στη χειρουργική των ηπατικών μεταστάσεων προήλθαν από τις ραγδαίες εξελίξεις
στον τομέα της Ογκολογίας. Εξίσου σημαντική είναι η
πεποίθηση του γράφοντος, που αποτελεί και την πρακτική του, ότι η ηπατική μεταστατική νόσος θα πρέπει
πάντα να αντιμετωπίζεται από το Ογκολογικό Συμβούλιο
(multidisciplinary tumor board), ειδικά κατά την εμφάνισή της. Ο ασθενής με ηπατικές μεταστάσεις είναι υπόθεση ομάδας. Στο παρόν κείμενο θα γίνει αναφορά στις
ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο του παχέος εντέρου,
εφόσον αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των
μεταστάσεων που θα καταλήξουν σε χειρουργό ήπατος.
Μετά τις λεμφαδενικές, οι ηπατικές μεταστάσεις είναι
η συνηθέστερη περιοχή μεταστατικής νόσου σε ασθενείς
με αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου και του ορθού.
Στο παρελθόν, τέτοιοι ασθενείς σπανίως παραπέμποταν
για χειρουργική εκτίμηση ή και για χειρουργική θεραπεία,
καθώς η μεταστατική νόσος ανήκε στο στάδιο IV κατά
ΤΝΜ και όλη η θεραπευτική προσέγγιση είχε νοοτροπία
μηδενισμού. Πρόσφατα, οι βελτιώσεις στα χημειοθεραπευτικά σχήματα, καθώς και η ανάπτυξη νέων βιολογικών αντινεοπλασματικών παραγόντων (bevacizumab,
cetuximab), σε συνάρτηση με την καλύτερη κατανόηση
της βιολογικής πορείας της νόσου, κατέστησαν πολλούς
ασθενείς με μεταστατική νόσο του ήπατος υποψηφίους
για ηπατεκτομή. Ταυτόχρονα, η πληρέστερη κατανόηση
της ηπατικής ανατομίας, που οδήγησε στη δυνατότητα εκτέλεσης ανατομικών ηπατεκτομών, η σωρευμένη
εμπειρία από τις ηπατικές μεταμοσχεύσεις, καθώς και
σειρά νέων αναισθητικών τεχνικών, κατέστησαν την ηπατεκτομή εγχείρηση ρουτίνας για χειρουργούς ήπατος,
με χαμηλό ποσοστό μετεγχειρητικής θνησιμότητας και
θνητότητας, καθιστώντας την πλέον το Çgold standardÈ
βάσει του οποίου όλες οι άλλες θεραπείες για το μεταστατικό καρκίνο του ήπατος θα πρέπει να συγκρίνονται.

Φυσική εξέλιξη
της ηπατικής μεταστατικής νόσου
Κατά την ανίχνευση πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος
του παχέος εντέρου και του ορθού, ποσοστό 14,5%-20%

των ασθενών θα έχει σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις.
Ταυτόχρονα, από το σύνολο των ασθενών χωρίς ένδειξη
μεταστατικής νόσου που θα υποβληθούν σε κολεκτομή,
το 80% των υποτροπών θα παρουσιαστεί στο ηπατικό
παρέγχυμα.
Οι βιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την
κατανομή των ηπατικών μεταστάσεων εντός του ηπατικού παρεγχύματος, δεν είναι εύκολα κατανοητοί. Αυτά τα
ερωτήματα έχουν γίνει αντικείμενο έντονης ερευνητικής
δραστηριότητας σε βασικό και κλινικό επίπεδο.

Επιλογή ασθενών
- Προεγχειρητική σταδιοποίηση
Η προεγχειρητική σταδιοποίηση των ασθενών με ηπατικές μεταστάσεις έχει συγκεκριμένους στόχους: (1) να
αποκλείσει την πιθανή υποτροπή της πρωτοπαθούς νόσου ή την παρουσία μετάχρονου αδενοκαρκινώματος στο
παχύ έντερο, (2) να ανιχνεύσει τη χωροταξική κατανομή
και το φορτίο της νόσου στο ήπαρ, και (3) να αποκλείσει
ή να τεκμηριώσει την παρουσία εξωηπατικής νόσου.
Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν τους υποψήφιους
προς ηπατεκτομή και θα βοηθήσουν στον ακριβή σχεδιασμό του χειρουργείου. Ταυτόχρονα, θα προσδιορίσουν
ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από τη συστηματική ή και την περιοχική χημειοθεραπεία, τουλάχιστον σε αρχική φάση.
Ο ασθενής με ηπατική μεταστατική νόσο θα πρέπει να
έχει υποβληθεί σε κολονοσκόπηση το τελευταίο εξάμηνο,
προς αποκλεισμό της υποτροπής ή της μετάχρονης νόσου
στο παχύ έντερο. Επίσης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των καρκινικών δεικτών, καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) και CA 19-9, ειδικά εφόσον το CEA
αποτελεί κλινικό προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση μετά την ηπατεκτομή (κλινικό προγνωστικό σκορ κατά
Fong, πίνακας 3). Τέλος, η σταδιοποίηση ολοκληρώνεται
με τον απεικονιστικό έλεγχο.
Δε θα ήταν παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι οι πρόοδοι στις απεικονιστικές τεχνικές έχουν συνεισφέρει πολύ
στην ανάπτυξη της χειρουργικής του ήπατος. Πρόσφατες
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Πίνακας 1

Προεγχειρητική χημειοθεραπεία για οριακά εγχειρήσιμη ή ανεγχείρητη ηπατική μεταστατική νόσο. Εξαιρεσιμότητα
και επιβίωση για ασθενείς που υπεβλήθησαν σε R0 εκτομή.

Μελέτη
(1ος Συγγραφέας)

Αριθμός
ασθενών

Προεγχειρητική ΧΘ
(neoadjuvant chemotherapy
regimen)

R0 εκτομή

3ετής
επιβίωση (%)

5ετής
επιβίωση (%)

Μέση επιβίωση
(μήνες)

Zelek (2003)

31

CPT/5-FU/LV + HAI pirirubicin

9 (29%)

65

-

-

Adam (2004)

1.104

Chronomodulated Oxal/5-FU/
LV

138 (12%)

52

33

39

Pozzo (2004)

40

CPT/5-FU/LV

13 (32%)

-

-

19

Alberts (2005)

42

FOLFOX4

14 (33%)

67

-

26

Masi (2006)

74

FOLFOXIRI

19 (26%)

-

37 (4 έτη)

37

μελέτες για τη χρήση της αξονικής τομογραφίας με ελικοειδή σάρωση (spiral CT scan) και ηπατικό πρωτόκολλο
(με αρτηριακή, πυλαία και φλεβική φάση), έδειξαν αυξημένη ευαισθησία για την ανίχνευση βλαβών, της τάξεως
του 80%, αλλά και για την παροχή πληροφοριών σε ό,τι
αφορά τη χωροταξική κατανομή των μεταστάσεων. Παρόμοια δεδομένα ισχύουν και για τη χρήση της μαγνητικής
τομογραφίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό στην ανίχνευση των ηπατικών μεταστάσεων.
Μεγάλες αλλαγές στην απεικόνιση των ηπατικών μεταστάσεων έφερε η χρήση του PET CT (Positron Emission
Tomography - CT) με τη χρήση FDG. Πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές τεκμηριώνουν ότι αυτή η τεχνική
μπορεί να ανιχνεύσει κατά 20%-50% περισσότερες ηπατικές βλάβες, και σε ορισμένες μελέτες η χρήση της
άλλαξε τα θεραπευτικά σχέδια στο 20%-30% αυτών των
ασθενών. Οι περιορισμοί αυτής της τεχνικής περιλαμβάνουν τη χαμηλή χωροταξική ανάλυση, τη χαμηλή ευαισθησία για βλάβες μικρότερες του εκατοστού (ειδικά
για ενδοηπατικές και βλεννοπαραγωγούς βλάβες), καθώς
και την ελαττωμένη ευαισθησία σε ασθενείς μετά τη χορήγηση συστηματικής χημειοθεραπείας.
Τέλος, πρόσφατα έχει εισαχθεί στην κλινική χρήση
το διακοιλιακό υπέρηχο με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό
(sonovue). Αυτή η τεχνική έχει μπει στην κλινική πράξη
και αποτελεί μέρος της προεγχειρητικής σταδιοποίησης
για το συγγραφέα.
Καταλήγοντας, οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές
προσφέρουν λεπτομερή καταγραφή της ηπατικής και της
εξωηπατικής νόσου, επιτρέποντας τον κατά το δυνατόν
ακριβή σχεδιασμό του χειρουργείου, ελαττώνοντας την
πιθανότητα αναίτιας λαπαροτομίας ή κατευθύνοντας τον
ασθενή προς άλλες μορφές θεραπείας (συστηματική χημειοθεραπεία κ.τ.λ.).

Κριτήρια εξαιρεσιμότητας του όγκου
Η χρήση πιο αποτελεσματικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων, καθώς και οι βελτιώσεις των εγχειρητικών τεχνι-
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κών, είχαν ως επακόλουθο τη μείωση της μετεγχειρητικής
θνησιμότητας και οδήγησαν σε ευρεία διεύρυνση των
κριτηρίων ηπατεκτομής. Ουσιαστικά, κάθε ασθενής με
ηπατική μεταστατική νόσο θα πρέπει να αξιολογείται και
από χειρουργό ήπατος, ο οποίος θα πρέπει να συμμετέχει
ενεργά στη διαμόρφωση του ογκολογικού πλάνου.
Προτού προχωρήσει κανείς σε ανάλυση των σύγχρονων
κριτηρίων εξαιρεσιμότητας της νόσου θα πρέπει να αναφερθεί στην ογκολογική ταξινόμηση των ηπατεκτομών. Ο
όρος R0 ηπατεκτομή αναφέρεται στην ηπατεκτομή κατά
την οποία έχουν αφαιρεθεί όλες οι βλάβες από το ήπαρ
και όπου τα εγχειρητικά όρια είναι ιστολογικά ελεύθερα
νόσου. Σε αντίθεση, η R1 ηπατεκτομή είναι αυτή κατά
την οποία έχουν αφαιρεθεί όλες οι βλάβες, αλλά τα όρια
είναι ιστολογικά διηθημένα, και η R2 ηπατεκτομή αυτή
κατά την οποία υπάρχει μακροσκοπικά υπολειπόμενη
νόσος στο ήπαρ.
Την τελευταία δεκαετία, πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι ακόμα και ασθενείς με τέσσερις ή και περισσότερες ηπατικές μεταστάσεις μπορούν να επιτύχουν
πενταετή επιβίωση, η οποία ξεπερνάει το 25% όταν
πραγματοποιηθεί R0 ηπατεκτομή. Ταυτόχρονα, αν και οι
περισσότερες μελέτες έχουν καταδείξει ως ασφαλέστερα
τα όρια εκτομής μεγαλύτερα των 10 χιλιοστών, πρόσφατες αναφορές έχουν δείξει ότι ακόμα και όρια εκτομής
λίγων χιλιοστών δε θέτουν τους ασθενείς σε αυξημένο
κίνδυνο για ενδοηπατική μετάσταση, με ελάχιστα όρια
στις περισσότερες δημοσιεύσεις το 1 mm. Η σύγχρονη πρακτική υπαγορεύει χειρουργείο σε ασθενείς που
μπορούν να υποβληθούν σε R0 ηπατεκτομή, αφήνοντας
ταυτόχρονα αρκετό λειτουργικό ηπατικό παρέγχυμα, ούτως ώστε ο ασθενής να μην περιέλθει σε μετεγχειρητική
ηπατική ανεπάρκεια. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί
η μετεγχειρητική ανεπάρκεια, διάφορες ομάδες έχουν
κάνει δημοσιεύσεις αναφορικά με τον προεγχειρητικό εμβολισμό της σύστοιχης (προς το τμήμα που θα αφαιρεθεί)
πυλαίας φλέβας. Ο εμβολισμός του αντίστοιχου πυλαίου
κλάδου προκαλεί αντιρροπιστική υπερτροφία του μέρους
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Πίνακας 2

Τύποι ηπατεκτομών

Τύπος Ηπατεκτομής

Τμήματα

Ονομασία στην Β.Αμερικάνικη Βιβλιογραφία

Δεξιά ηπατεκτομή

V, VI, VII, VIII

Right Hepatectomy

Αριστερή ηπατεκτομή

II, III, IV +/- I

Left Hepatectomy

Δεξιά λοβεκτομή

V, VI, VII, VIII, IV +/- I

Extended Right Hepatectomy or Right Trisegmentectomy
(Starzl, 1975)

Αριστερή λοβεκτομή

II, III

Left Lateral Segmentectomy

Εκτεταμένη Αριστερή
Ηπατεκτομή

ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VIII +/- I

Extended Left Hepatectomy or Extended Left Lobectomy
or Left Trisegmentectomy (Starzl 1982)

Πρόσθια σεκτορεκτομή

V, VIII

Anterior Sectorectomy

Οπίσθια σεκτορεκτομή

VI, VII

Posterior Sectorectomy

Κεντρική ηπατεκτομή

IV,V, VIII

Central Hepatectomy

Εκτομή τμήματος Ι

I

Caudate Resection

Τμηματική εκτομή

Οιοδήποτε τμήμα

Segmental Resection

του ήπαρος που θα απομείνει, η οποία μπορεί να είναι
της τάξης του 40%. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή η υπερτροφία συμβαίνει ανεξαρτήτως με το
αν ο ασθενής λαμβάνει συστηματική χημειοθεραπεία ή
βιολογικούς παράγοντες.
Με βάση τα παραπάνω, η R0 ηπατεκτομή μπορεί να
γίνει σε έναν ή σε δύο χρόνους (staged hepatectomy), σε
συνδυασμό (υβριδική ηπατεκτομή) με τη χρήση καταστροφικών τεχνικών των ηπατικών μεταστάσεων (ραδιοσυχνότητες, κρυοθεραπεία, εφαρμογή μικροκυμάτων),
καθώς και με άλλες προεγχειρητικές παρεμβατικές ακτινολογικές τεχνικές (εμβολισμός κλάδου πυλαίας φλέβας
κ.τ.λ.), με καλά ογκολογικά αποτελέσματα και με συγκρίσιμα ποσοστά μετεγχειρητικής θνητότητας και θνησιμότητας, ακόμα και για ασθενείς με εκτεταμένη νόσο.
Τα βιβλιογραφικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη διενέργεια ηπατεκτομής παρουσία εξωηπατικής νόσου είναι
περιορισμένα.
Φαίνεται, όμως, ότι ενώ η παρουσία εξωηπατικής νόσου δεν είναι πλέον απόλυτη αντένδειξη για χειρουργική
εκτομή, η απόφαση χρήζει προσεκτικής επιλογής των
ασθενών και πρέπει να εξατομικεύεται.

Προεγχειρητική συστηματική χημειοθεραπεία
- Ο χρόνος της ηπατεκτομής
Αναφορικά με το χρόνο της ηπατεκτομής, το ερώτημα
είναι ουσιαστικά το timing της χημειοθεραπείας. Και αυτό το ερώτημα απαντήθηκε από την προοπτική μελέτη
του Nordlinger και συν., ο οποίος κατέδειξε σαφές πλεονέκτημα επιβίωσης μετά την ηπατεκτομή, σε ασθενείς
που έλαβαν προεγχειρητική και μεταγχειρητική χημειοθεραπεία με FOLFOX4, έναντι αυτών που έλαβαν μόνο
μετεγχειρητική χημειοθεραπεία.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, τα βασικά ζητήματα που

πρέπει να αναλυθούν είναι τα κάτωθι: η στρατηγική για
τη σύγχρονη μεταστατική νόσο, για την οριακά εξαιρέσιμη ή ανεγχείρητη ηπατική νόσο και για τη μετάχρονη
νόσο. Επίσης, θα πρέπει να αναλυθούν οι επιπτώσεις της
προεγχειρητικής χημειοθεραπείας στην ιστολογία του ήπατος και οι επιπτώσεις αυτών στην περιεγχειρητική θνησιμότητα και θνητότητα. Τέλος, θα πρέπει να αναλυθεί
η επίπτωση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας στην
ιστολογία των μεταστάσεων και η συσχέτιση αυτών με
την πρόγνωση των ασθενών.
Στην πρώτη ομάδα ασθενών (σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις), η απόφαση για τους χειρισμούς είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: της εκτάσεως της ηπατικής νόσου
(που είναι κι ο πιο σημαντικός παράγοντας), του τύπου
της κολεκτομής που απαιτείται και της βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου. Παρότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες
τεκμηριώνουν την ασφάλεια ταυτόχρονης κολεκτομής
και ηπατεκτομής, εντούτοις θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κοινή λογική. Για παράδειγμα, είναι διαφορετική
η περιεγχειρητική θνητότητα και θνησιμότητα για μια εκτεταμένη δεξιά ηπατεκτομή από ό,τι για μια εκτομή των
τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και διαφορετική η βαρύτητα
μιας δεξιάς κολεκτομής από ό,τι μιας χαμηλής πρόσθιας
εκτομής του ορθού ή μιας κοιλιοπερινεϊκής εκτομής.
Tο μεγαλύτερο προτέρημα της χορήγησης χημειοθεραπείας προ της ηπατεκτομής είναι η παρακολούθηση της
βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου υπό χημειοθεραπεία. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο χειρουργό να παρακολουθήσει την ηπατική νόσο, επιτρέποντας την αναγνώριση των νέων ηπατικών μεταστάσεων (μη ανιχνεύσιμων
ακόμα με απεικονιστικές μεθόδους) ή της κακής βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου (αδυναμία ανταπόκρισης
στη θεραπεία), υπό την ÇομπρέλαÈ της χημειοθεραπείας, επιτρέποντάς του να πραγματοποιήσει θεραπευτική
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R0 ηπατεκτομή ή να αποφύγει την ηπατεκτομή η οποία
ογκολογικά δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία και παρουσιάζουν πρόοδο
της νόσου θα μπορούσαν να εισαχθούν σε νεότερα ερευνητικά πρωτόκολλα χημειοθεραπείας. Ενδιαφέρουσα,
επίσης, είναι και η στρατηγική που προτάθηκε πρόσφατα
από την ομάδα του MD Anderson και στην οποία αντιμετωπίζονται πρώτα οι ηπατικές μεταστάσεις και μετά
ο πρωτοπαθής καρκίνος του παχέος εντέρου. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι με αυτήν την αντίστροφη στρατηγική, όχι μόνο μπόρεσαν να προβούν σε ηπατεκτομή
σε περισσότερους ασθενείς με οριακά εξαιρέσιμη νόσο,
αλλά κατέληξαν και σε ίδια ποσοστά επιβίωσης με τους
λοιπούς ασθενείς.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ομάδα ασθενών (οριακά εξαιρέσιμη ή ανεγχείρητη ηπατική νόσο) τα δεδομένα είναι
πιο ξεκάθαρα (πίνακας 1). Κατά την αρχική εμφάνιση
της μεταστατικής νόσου μόνο 10%-20% του συνόλου
των ασθενών θα είναι υποψήφιο για ηπατεκτομή. Η χειρουργική επανεκτίμηση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι η συνηθέστερη πρακτική για την ανίχνευση
των ασθενών που θα ωφεληθούν από την ηπατεκτομή. Η
προεγχειρητική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία φαίνεται να αποτελεί προγνωστικό κριτήριο και να βοηθάει
στην επιλογή ασθενών που θα επωφεληθούν τα πλείστα
από την ηπατεκτομή.
Η χρήση χημειοθεραπευτικών σχημάτων που περιέχουν κατά κύριο λόγο irinotecan (CPT) και οξαλιπλατίνη
έχουν συσχετιστεί σε παθολογοανατομικό επίπεδο με
αγγειακές αλλοιώσεις του ήπατος και στεατοηπατίτιδα.
Σε μια μελέτη από τους Rubbia-Brandt και συν., παρατηρήθηκαν παθολογοανατομικές αλλαγές του τύπου της
κολποειδικής διατάσεως ή αποφράξεως και της ηπατικής
ινώσεως σε ποσοστό από 50% ως 87% σε παρασκευάσματα ηπατεκτομών μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Αυτές οι αλλαγές της ηπατικής ιστολογίας, ιδιαίτερα σε αγγειακό επίπεδο, παρατηρήθηκαν κατά κύριο
λόγο μετά από σχήματα με βάση την οξαλιπλατίνα. Σε
μια ανάλογη μελέτη από τον Adam και συν., παρατηρήθηκε ότι, όταν χρησιμοποιήθηκε FOLFOX προεγχειρητικά, οι ασθενείς είχαν αυξημένο κίνδυνο διεγχειρητικής
αιμορραγίας, μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, αλλά όχι αυξημένη περιεγχειρητική θνητότητα
και θνησιμότητα. Η στεατοηπατίτιδα έχει συναντηθεί με
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Εικ. 1. Ηπατική ανατομία κατά Couinaud.

μεγαλύτερη συχνότητα μετά από σχήματα τα οποία περιέχουν irinotecan, και έχει συσχετιστεί με την αύξηση
της περιεγχειρητικής θνητότητας.
Η επίδραση των νέων βιολογικών αντινεοπλασματικών
παραγόντων στην ιστολογία του ήπατος, καθώς και στην
περιεγχειρητική θνητότητα και θνησιμότητα, είναι αντικείμενο εντατικού ελέγχου. Η συνήθης πρακτική είναι η
αναμονή 5-6 εβδομάδες μετά τη λήξη του χημειοθεραπευτικού σχήματος που περιέχει bevacizumab προ της
ηπατεκτομής, αν και μέχρι τώρα δεν έχει τεκμηριωθεί
στη βιβλιογραφία αυξημένο ποσοστό μετεγχειρητικών
επιπλοκών με τη χρήση αυτού του σκευάσματος.
Καταλήγοντας, και αυτή είναι η τακτική του γράφοντος,
σε κάθε ασθενή υποψήφιο για ηπατεκτομή θα πρέπει να
γίνεται σαφής και ενδελεχής λήψη του ιστορικού που
σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία. Το ενδεχόμενο της στεατοηπατίτιδας -σχετιζόμενης με χημειοθεραπεία (CASH,
chemotherapy associated steatohepatitis)- θα πρέπει να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, οδηγώντας ακόμα και σε λαπαροσκοπική βιοψία του ήπατος προ της ηπατεκτομής,
προς αποκλεισμό ή τεκμηρίωση αυτής για την αποφυγή
αυξημένων μετεγχειρητικών επιπλοκών και θνητότητας.
Σημαντικές είναι και οι ιστολογικές αλλοιώσεις αναφορικά με το ποσοστό νέκρωσης του όγκου που παρατηρούνται στην ιστολογία των ηπατικών μεταστάσεων μετά τη
χορήγηση χημειοθεραπείας.
Αυτές δε οι αλλοιώσεις φαίνεται ότι σχετίζονται με την
πρόγνωση των ασθενών. Έτσι, διάφορες ομάδες κατέδειξαν σαφές πλεονέκτημα επιβίωσης μετά την ηπατεκτομή
σε ασθενείς που παρουσίασαν πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία έναντι των υπολοίπων (10ετής επιβίωση 69% έναντι 11%, P <0,05). Αλλά
το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις μερικής παθολογοανατομικής ανταπόκρισης. Έτσι, ο Vauthey και συν. από το
MD Anderson, σε πολυπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης
ασθενών μετά την ηπατεκτομή, κατέδειξε μόνο τα όρια
εκτομής (θετικά ή αρνητικά) και το ποσοστό της παθολο-
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γοανατομικής ανταπόκρισης (πλήρης, σημαντική ή μικρή
ανταπόκριση) ως στατιστικά σημαντικούς παράγοντες
σχετιζόμενους με την επιβίωση των ασθενών.

Εγχειρητικές τεχνικές - Τεχνικές τοπικής 		
καταστροφής των όγκων
Την τελευταία εικοσαετία, σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις των εγχειρητικών τεχνικών στη χειρουργική ογκολογία του ήπατος. Οι βελτιώσεις στην κατανόηση της
ηπατικής ανατομίας οδήγησαν στο συνδυασμό τεχνικών
απολίνωσης των πυλαίων τριάδων, που μαζί με τη χρησιμοποίηση αυτόματων κοπτοραπτών και σε συνδυασμό
με τη βελτίωση των αναισθητικών τεχνικών, ελάττωσαν
τον κίνδυνο διεγχειρητικής αιμορραγίας και έκαναν την
ηπατεκτομή ασφαλή επέμβαση. Οι διάφορες τεχνικές
καταστροφής των μεταστάσεων, όπως η εφαρμογή των
ραδιοσυχνοτήτων (RFA), των μικροκυμάτων (microwave
ablation) και η κρυοθεραπεία, έχουν αρχίσει να βρίσκουν
τη θέση τους στη χειρουργική ογκολογία του ήπατος.
Τέλος, οι λαπαροσκοπικές τεχνικές χρησιμοποιούνται
συστηματικά για να βελτιώσουν τη σταδιοποίηση του νεοπλάσματος, με τη χρήση της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης και του λαπαροσκοπικού υπερηχογραφήματος. Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες εκτομές έχουν αρχίσει να
χρησιμοποιούνται και υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν
συγκρίσιμα αποτελέσματα με τις ανοικτές ηπατεκτομές,
τουλάχιστον για μικρούς επιφανειακούς ή περιορισμένης
έκτασης όγκους.
Η ηπατική ανατομία, όπως περιγράφτηκε από τον
Couinaud (εικόνα 1) καθορίζει την ταξινόμηση των τύπων
της ηπατεκτομής (πίνακας 2).

Ηπατεκτομή
Η ηπατεκτομή συντίθεται από τρεις βασικούς χρόνους:
1. Την παρασκευή και την κινητοποίηση του ήπατος.
2. Τον έλεγχο της αντίστοιχης πυλαίας τριάδας και των
αντίστοιχων ηπατικών φλεβών.
3. Την ηπατοτομή (liver transection).

Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή
Τα τελευταία χρόνια, πολλές εγχειρήσεις του πεπτικού
πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά, εντούτοις μόνο την
τελευταία δεκαετία έχουν εμφανιστεί βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικά με λαπαροσκοπικές ή με λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες ηπατεκτομές. Οι σειρές αυτές πε-

ριέχουν μικρό αριθμό ασθενών, αφορούν κυρίως μικρούς
όγκους σε εύκολα προσπελάσιμες περιοχές του ήπατος
(τμήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IVβ και VI) και σπανίως αφορούν μεγάλες
ηπατεκτομές.
Οι δυσκολίες και οι πιθανοί κίνδυνοι της ηπατεκτομής
με χρήση λαπαροσκοπικών τεχνικών μεγεθύνονται σε
σύγκριση με την κλασική ηπατεκτομή. Η ικανοποιητική
κινητοποίηση και παρασκευή του ήπατος, καθώς και η
απώθηση των στοιχείων για έλεγχο πιθανής αιμορραγίας,
η σαφής εντόπιση των μεταστάσεων και η ηπατοτομή,
είναι όλες πιο δύσκολες. Επιπλέον, η χρήση CO2 για τη
δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου θέτει τον ασθενή σε
κίνδυνο εμβολισμού από CO2, ακόμα και με μικρή βλάβη
σε μια ηπατική φλέβα. Εφόσον η αμφίχειρη ψηλάφηση
του ήπατος δεν είναι εφικτή, το λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα είναι απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια αυτού, είναι
απαραίτητη η αναγνώριση μεγάλων αγγειακών στελεχών
τα οποία θα χρειαστούν απολίνωση, εφόσον ακόμα και
μικρή αιμορραγία είναι δύσκολο να ελεγχθεί λαπαροσκοπικά, σε αντίθεση με την ανοιχτή επέμβαση.
Ο συγγραφέας και οι συνεργάτες του έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένως λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ηπατεκτομή για όγκους στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ, με
τη βοήθεια του Çpneumo-sleeveÈ, με την τεχνική που
αρχικά περιγράφτηκε από το Fong και συν.

Τεχνικές καταστροφής των ηπατικών 		
μεταστάσεων / RFA / MWA
Εφόσον μόνο το 10%-20% των ασθενών με ηπατική μεταστατική νόσο θα είναι, σε αρχική φάση, υποψήφιο για
ηπατεκτομή, υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογής των τεχνικών τοπικής καταστροφής των ηπατικών μεταστάσεων. Η
κρυοθεραπεία, η εφαρμογή μικροκυμάτων (microwave)
και η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων (RFA) είναι τεχνικές οι
οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για να καταστρέψουν
τοπικώς τις ηπατικές μεταστάσεις. Τα πλεονεκτήματά τους
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταστροφή μικρότερου ποσοστού φυσιολογικού ηπατικού παρεγχύματος και
την ελαχιστοποίηση της περιεγχειρητικής θνησιμότητας
και θνητότητας. Επιπλέον, αυτές οι τεχνικές μπορούν να
εφαρμοστούν διαδερμικά ή κατά τη διάρκεια λαπαροσκόπησης ή λαπαροτομίας. Τέλος, λόγω της μικρότερης
φυσιολογικής επιβάρυνσης του ασθενούς, μπορούν να
εφαρμοστούν σε ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για
ηπατεκτομή ή σε ασθενείς με σοβαρή υποκείμενη νόσο
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Πίνακας 3

Επιβίωση με βάση το κλινικό προγνωστικό σκορ κατά Fong. Κάθε προγνωστικός παράγοντας προσθέτει μία μονάδα
στο σκορ (θετικοί λεμφαδένες 1θους, διάστημα < 12 μηνών από την κολεκτομή, > 1 μετάσταση, διάμετρος > 5 εκατοστά, CEA> 200 ng/ml).

Κλινικό
Προγνωστικό
Σκορ

Ετήσια
επιβίωση
(%)

2ετής επιβίωση
(%)

3ετής επιβίωση
(%)

4ετής
επιβίωση
(%)

5ετής
επιβίωση
(%)

Μέση επιβίωση (μήνες)

0

93

79

72

60

60

74

1

91

76

66

54

44

51

2

89

73

60

51

40

47

3

86

67

42

25

20

33

4

70

45

38

29

25

20

5

71

45

27

14

14

22

του ήπατος (κίρρωση). Από όλες τις τεχνικές, ευρύτερη
εφαρμογή έχει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Γι᾽ αυτό,
θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο σε αυτήν την τεχνική
και στη θέση της στη χειρουργική ογκολογία του ήπατος.
Η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική τεχνική τοποθέτησης της ακίδας RFA γίνεται λαπαροσκοπικά ή με
λαπαροτομία. Οι λόγοι είναι οι κάτωθι: (1) γίνεται επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας προς αποκλεισμό
καρκινωμάτωσης, (2) επιτρέπεται η διενέργεια διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος για ανίχνευση καινούργιων
βλαβών, (3) γίνεται ακριβέστερη η τοποθέτηση της ακίδας στο κέντρο του όγκου με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος και (4) υπάρχει η δυνατότητα προσωρινού
αποκλεισμού του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου,
προς αποφυγή διάχυσης της παραγόμενης θερμότητας
από μεγάλα αγγεία (heat sink phenomenon), ειδικά για
όγκους που βρίσκονται κοντά σε αυτά.
Μέγεθος βλάβης άνω των 3-5 εκατοστών σχετίζεται με
αυξημένο ποσοστό τοπικής υποτροπής, συνήθως εντός 6
μηνών. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την τοπική
υποτροπή περιλαμβάνουν τις κεντρικές βλάβες κοντά σε
μεγάλα αγγεία (λόγω του heat sink phenomenon), τη
διαδερμική εφαρμογή του RFA και την ανάγκη για πολλές
εφαρμογές της ακίδας στην ίδια βλάβη.
Η σύγκριση του RFA με την R0 ηπατεκτομή είναι
δύσκολη ελλείψει προοπτικών μελετών. Τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα προέρχονται από το MD
Anderson Cancer Center, όπου ο Abdalla και συν. μελέτησε αναδρομικά 348 ασθενείς που χειρουργήθηκαν
και υπεβλήθησαν σε R0 ηπατεκτομή, ή σε εκτομή και
RFA, ή μόνο σε RFA. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο ότι
η τριετής επιβίωση ήταν 73% για την πρώτη ομάδα (R0)
έναντι 43% για τη δεύτερη (RFA + εκτομή) και 37% για
την τρίτη (RFA μόνο). Το ίδιο γκρουπ παρακολούθησε και
δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ασθενείς με μονήρεις
ηπατικές μεταστάσεις. Η πενταετής επιβίωση για ασθενείς που υπεβλήθησαν σε R0 ηπατεκτομή ήταν 71%, σε
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σύγκριση με 27% για τους ασθενείς που υπεβλήθησαν
σε RFA. Αυτό ίσχυε ακόμα και για μονήρεις όγκους μικρότερους των 3 εκατοστών, όπου η πενταετής επιβίωση
μετά την ηπατεκτομή ήταν 72% σε σχέση με 18% για
τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με RFA.
Οι ραδιοσυχνότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
με θεραπευτικό στόχο (therapeutic intent) μόνο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα που δεν τους
κάνουν υποψηφίους για ηπατεκτομή ή συμπληρωματικά
με ανατομικές ή και με σφηνοειδείς εκτομές όταν δεν
μπορεί να επιτευχθεί R0 εκτομή. Έτσι, ο βασικός ρόλος
του RFA φαίνεται να είναι συμπληρωματικός της εκτομής, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αφαίρεσης όλων
των μεταστάσεων.

Περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα
Η ελαχιστοποίηση των διεγχειρητικών απωλειών του
αίματος και ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι κλειδί για την
ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Σε ασθενείς με ήπαρ χωρίς
υποκείμενο νόσημα, μπορεί να αφαιρεθεί μέχρι και το
80% του ήπατος χωρίς ιδιαίτερες μεταβολικές επιπτώσεις. Η αναγέννηση του ήπατος είναι σχεδόν πλήρης μεταξύ της 6ης και της 8ης μετεγχειρητικής εβδομάδας, με
εξαίρεση τους ηλικιωμένους, όπου αυτή λαμβάνει χώρα
σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι περισσότεροι περιεγχειρητικοί θάνατοι οφείλονται
σε μετεγχειρητική αιμορραγία (1%-3% των ασθενών), σε
ενδοκοιλιακή λοίμωξη (περιηπατικά αποστήματα 2%10%), ή σε ηπατική ανεπάρκεια (3%-8%) (πίνακας 4). Το
συνολικό ποσοστό των μετεγχειρητικών επιπλοκών στις
περισσότερες σειρές ξεπερνά το 20%. Πιο συχνές εξ αυτών είναι οι πνευμονικές επιπλοκές, με την πλευριτική
συλλογή και την πνευμονία να παρατηρείται στο 5%-22%
των ασθενών. Στην πρακτική του συγγραφέα, οι ασθενείς
ξεκινούν δίαιτα την 1η μετεγχειρητική ημέρα και συνήθως είναι σε κανονική δίαιτα κατά την 3η μετεγχειρητική
ημέρα. Ο μέσος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο για
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Πίνακας 4

Σύγχρονες σειρές ηπατεκτομών για μεταστατική νόσο από αδενοκαρκίνωμα παχέος εντερου.

Μελέτη
(1ος Συγγραφέας)

Αριθμός
ασθενών

Εγχειρητική
θνητότητα (%)

Ετήσια
επιβίωση
(%)

3ετής επιβίωση
(%)

5ετής
επιβίωση
(%))

10ετής επιβίωση
(%))

Μέση επιβίωση (μήνες)

Fong (1999)

1001

2,8

89

57

36

22

42

Minagawa (2000)

235

0,85

-

51

38

26

-

Choti (2002)

226

1

93

57

40

26

46

Belli (2002)

181

-

91,2

55,3

39,8

-

-

Kato (2003)

585

-

-

-

33

-

-

Fernandez
(2004)

100

1

86

66

58

-

-

Pawlik (2005)

557

-

97

74

58

-

74

Wei (2006)

423

1,6

93

-

47

28

53

αυτούς τους ασθενείς είναι 6 μέρες.

Προγνωστικοί παράγοντες, επιβίωση ασθενών
Οι ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις από αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου αποτελούν ανομοιογενή
ομάδα, από την οποία μόνο ένα ποσοστό θα ωφεληθεί
από την ηπατεκτομή. Δύο μεγάλες αναδρομικές μελέτες, μία στις ΗΠΑ και μία στην Ευρώπη, οδήγησαν στην
ανάπτυξη μιας κλινικής προγνωστικής κλίμακας με βάση τους προεγχειρητικούς παράγοντες. Το πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενο σύστημα προήλθε από την ανάλυση
δεδομένων από 1.001 διαδοχικούς ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ηπατεκτομή για ηπατικές μεταστάσεις στο
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ο Fong και συν.
κατέληξε ότι οι κάτωθι παράγοντες κινδύνου: ύπαρξη
θετικών λεμφαδένων στην πρωτοπαθή βλάβη, διάστημα
ελεύθερο νόσου (από την κολεκτομή) μικρότερο των 12
μηνών, διάμετρος βλάβης στο ήπαρ μεγαλύτερη των 5
εκατοστών, περισσότερες από μία ηπατικές μεταστάσεις,
και επίπεδο καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου ορού άνω των
200 ng/ml, σχετίζονταν σημαντικά με την υποτροπή της
νόσου (πίνακας 3). Έτσι, οι ασθενείς με έναν παράγοντα κινδύνου είχαν πενταετή επιβίωση 44% σε σχέση
με 33% και 22% για ασθενείς με 3 και με 5 παράγοντες
κινδύνου αντίστοιχα. Το ευρωπαϊκό κλινικό προγνωστικό
σύστημα κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα.
Αυτά τα κλινικά προγνωστικά συστήματα είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση των ασθενών.
Μετά την ηπατεκτομή για ηπατικές μεταστάσεις οι περισσότεροι ασθενείς δε θεραπεύονται. Σε μεγάλες σειρές
ασθενών, η μέση επιβίωση είναι 42 μήνες, ενώ η πενταετής επιβίωση είναι της τάξης του 35%-45% (πίνακας 4).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκ των ασθενών που θα
επιβιώσουν στην 5ετία το 1/3 θα εμφανίσει υποτροπή

της νόσου, με πιο συχνή την υποτροπή στο ήπαρ. Ορισμένοι εξ αυτών είναι υποψήφιοι για δεύτερη ή και τρίτη
ηπατεκτομή. Στην ανάλυση των προγνωστικών παραγόντων, η επιβίωση αυτών των ασθενών ήταν συνάρτηση
του αριθμού και του μεγέθους των βλαβών (άνω της μιας
βλάβης και άνω των 5 εκατοστών), ενώ ενδιαφέρον ήταν
το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης
και της δεύτερης ηπατεκτομής δε σχετιζόταν με την
επιβίωση.
Καταλήγοντας, ακόμα και μετά την ηπατεκτομή, ενώ
υπάρχει επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης, η πλειονότητα των ασθενών θα καταλήξει από τη νόσο. Στην
5ετία, αρκετοί ασθενείς θα υποτροπιάσουν, και μόνο στη
10ετία θεωρούνται ιαθέντες, γεγονός που συμβαίνει σε
ποσοστό 17%-20% αυτών.

Συμπεράσματα
Η ηπατική μεταστατική νόσος αποτελεί συνήθη εξέλιξη σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου.
Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται αρχική εκτίμηση από Ογκολογικό Συμβούλιο, στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχει
και χειρουργός ήπατος. Οι βελτιωμένες προεγχειρητικές
και διεγχειρητικές απεικονιστικές τεχνικές, τα καλύτερα
εγχειρητικά αποτελέσματα και οι αποτελεσματικότερες
χημειοθεραπείες έχουν διευρύνει τις ενδείξεις της ηπατεκτομής. Ανεξαρτήτως του χρόνου εμφανίσεως της μεταστατικής νόσου, η πλειονότητα των ασθενών θα χρειαστεί προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Αυτή η προσέγγιση
επιτρέπει την παρακολούθηση της νόσου για πληρέστερη
κατανόηση της βιολογικής της συμπεριφοράς, βοηθώντας και στην επιλογή των ασθενών που θα ωφεληθούν
τα μέγιστα από την εκτομή. Η ηπατεκτομή είναι χειρουργείο που πραγματοποιείται με μεγάλη ασφάλεια και έχει
μικρά ποσοστά περιεγχειρητικής θνησιμότητας και θνη-
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τότητας. Οι ραδιοσυχνότητες (RFA) και τα μικροκύματα
(ΜWA) είναι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή συμπληρωματικά με την
ηπατεκτομή, παρ᾽ όλα αυτά από μόνες τους ως θεραπευτική προσέγγιση είναι λιγότερο αποτελεσματικές από την

εκτομή.
Η δυνατότητα R0 εκτομής σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών επιμηκύνει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης,
ενώ σε μια υποομάδα αυτών μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση ισοδύναμη με ίαση.

Abstract
Tzimas GN. Colorectal liver metastases: an update. Iatrika Analekta 2012; 3:625-633
For patients with colorectal liver metastases, liver resection remains the treatment of choice, with a 5-year survival rate
following hepatectomy that exceeds 50%, while a 10-year survival at the range of 15% that is equivalent to cure. Better
understanding of hepatic anatomy in addition to large improvements in surgical and anesthetic techniques have rendered
even complex hepatectomies routine operative procedures for hepatobiliary surgeons with small perioperative mortality
and morbidity. Multidisciplinary and multimodality approaches to liver metastases may include: perioperative systemic
chemotherapy (sandwich approach), preoperative portal vein embolization, extended hepatectomy, hybrid hepatectomy
(in combination with radiofrequency or microwave ablation), two stage hepatectomy, synchronous colectomy and
hepatectomy, or finally hepatectomy followed by colectomy. All these approaches, when applied in a timely fashion
enable a large proportion of patients to undergo potentially curative treatment. The definition of resectability has shifted
from a focus on tumor characteristics, such as tumor size, number and location, to determination of whether both
intrahepatic and extrahepatic disease can be completely resected and whether such an approach is appropriate from
an oncologic standpoint for a given patient. Determination of molecular markers may allow identification of patients
that will benefit the most from surgery. Finally, hepatobiliary surgeons and medical oncologists should work together to
individualize treatment strategies, in order to maximize long-term survival in patients with colorectal liver metastases.
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Ενδοσκοπική θεραπεία των κιρσών του οισοφάγου
Γεώργιος Καλλιμάνης
Γαστρεντερολόγος
Διευθυντής Β΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Η πυλαία υπέρταση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη
φλεβικής παράπλευρης κυκλοφορίας γύρω από περιοχές
με αυξημένη αντίσταση ή υπέρταση, η οποία έχει αποτέλεσμα την αύξηση της σπλαχνικής φλεβικής ροής και
τη δημιουργία υπερδυναμικής κυκλοφορίας. Συνήθως, η
πυλαία υπέρταση οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος και
δευτερευόντως σε οξεία ηπατίτιδα, σε συγγενή ηπατική
ίνωση, σε ανωμαλίες των ηπατικών φλεβών και σε απόφραξη ή θρόμβωση των ηπατικών φλεβών. Η πίεση της
πυλαίας φλέβας αυξάνεται πάνω από 10 mmHg -αυτό
σημαίνει πυλαία υπέρταση- και οι συνέπειες της υπέρτασης που είναι η αιμορραγία των κιρσών, ο ασκίτης και η
ηπατική ανεπάρκεια αρχίζουν να εξελίσσονται.
Οι γαστροοισοφαγικοί κιρσοί είναι η κλασική παράπλευρος κυκλοφορία που αναπτύσσεται από την αριστερή γαστρική και τις βραχείες γαστρικές από το έλασσον
και μείζον τόξο του στομάχου. Στη συνέχεια, αυτές οι
φλέβες διατρέχουν υποβλεννογονίως και κατά μήκος τη
γαστροοισοφαγική συμβολή και τον κατώτερο και μέσο
οισοφάγο. Επιπλέον, παράπλευρες κυκλοφορίες είναι οι
περιομφαλικές, οι οπισθοπεριτοναϊκές και τα αιμορροϊδικά φλεβικά πλέγματα.
Η αιμορραγία από τους κιρσούς του οισοφάγου είναι
η επιπλοκή της πυλαίας υπέρτασης που απειλεί άμεσα
τη ζωή του ασθενή. Το 1/3 των κιρρωτικών ασθενών
εμφανίζει αιμορραγία από τους κιρσούς του οισοφάγου
μέσα σε διάστημα 2 ετών από την αρχική διάγνωση. Η
θνησιμότητα κυμαίνεται στο 20%-35% κατά την αρχική αιμορραγία και τείνει να φτάνει στο 30% σε κάθε
νέο επεισόδιο. Στους παράγοντες κινδύνου στην οξεία
αιμορραγία περιλαμβάνεται η προχωρημένου σταδίου
κίρρωση, οι ευρείς και κεντρικά επεκτεινόμενοι κιρσοί,
η μεγάλου βαθμού πυλαία υπέρταση, η συνέχιση της
κατανάλωσης αλκοόλ και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος.
Όταν η πίεση των κιρσών αυξάνεται σημαντικά, αυτοί
μπορούν να ραγούν και να προκαλέσουν αιφνίδια, ταχεία
και μαζική αιμορραγία και να απειλήσουν την ζωή του
ασθενή. Μπορεί, επίσης, να είναι πιο καταστροφικές οι
συνέπειες εάν συνυπάρχει διαταραχή της πήξης, φαινόμενο συχνό στους κιρρωτικούς ασθενείς.
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Αντιμετώπιση της κιρσορραγίας
Λόγω της υψηλής θνησιμότητας που εμφανίζεται στην
πρώτη κιρσορραγία, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι πρόληψής της. Κατ᾽ αρχάς οι χειρουργικές τεχνικές
έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί τις τελευταίες 3 δεκαετίες,
λόγω των απαγορευτικά υψηλών ποσοστών θνησιμότητας.
Αντίθετα, η έγκαιρη έναρξη των β-blockers πιθανόν να
καθυστερεί την ανάπτυξη κιρσών, εξαιτίας της μείωσης
της πυλαίας πίεσης κατά 20%. Παρ᾽ όλη τη μείωση των
επεισοδίων αρχικής αιμορραγίας, δεν μειώνουν και το
ποσοστό θνησιμότητας. Λόγω της δυσανεξίας και των
αντενδείξεων που έχουν οι β-blockers, έχουν δοκιμασθεί και άλλες φαρμακευτικές ουσίες, όπως τα μακράς
διαρκείας νιτρώδη που επιφέρουν και αυτά μείωση της
πυλαίας πίεσης, με επακόλουθο τη μείωση της πιθανότητας της αρχικής αιμορραγίας.
Η ενδοσκοπική σκληροθεραπεία (ΕΣΘ) δεν συνιστάται
για την πρόληψη της πρώτης αιμορραγίας, λόγω του μεγάλου ποσοστού θνησιμότητας και νοσηρότητας που εμφανίζει. Αντίθετα, η ενδοσκοπική απολίνωση (ΕΑΠ) των
κιρσών του οισοφάγου εξαλείφει τους κιρσούς σχεδόν
ολοκληρωτικά και με λιγότερες επιπλοκές από την ΕΣΘ.
Επιπλέον, η ΕΑΠ φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η θεραπεία με β-blockers. Σε μια μελέτη με
μεγάλη σειρά ασθενών με κίρρωση που είχαν υψηλού
κινδύνου κιρσούς του οισοφάγου για αιμορραγία (ερυθρά spots και διάμετρο κιρσών >5 mm), η θεραπεία με
β-blockers εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά
πρώτης κιρσορραγίας και συσσωρευμένης θνησιμότητας,
απ᾽ ό,τι σε αυτούς που υποβλήθηκαν σε απολίνωση. Σε
μεταανάλυση άλλων 8 μελετών με 596 ασθενείς, η ΕΑΠ
φάνηκε να μειώνει την πιθανότητα πρώτης αιμορραγίας
κατά 43%, αλλά δεν επέδρασε καθόλου στη συνολική
θνησιμότητα των ασθενών. Σε αυτήν τη μελέτη, η ύπαρξη
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς με θεραπεία με ΕΑΠ απ᾽ ό,τι σε
αυτούς που υποβλήθηκαν σε ΕΣΘ. Υπήρχε μόνο μικρός
κίνδυνος αιμορραγίας στην αρχή της προσπάθειας της
απολίνωσης. Δεν έχει απαντηθεί ολοκληρωμένα ποια από τις δύο θεραπείες είναι αποτελεσματικότερη, καθώς
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και οι δύο δεν επιδρούν σημαντικά στο ποσοστό της
θνησιμότητας και φαίνεται να είναι ισοδύναμες. Τελικά,
συνιστάται η διενέργεια ΕΑΠ μόνο στα περιστατικά όπου
υπάρχει δυσανεξία στους β-blockers ή υπάρχουν αντενδείξεις σε αυτούς, ή στους ασθενείς που οι β-blockers
δεν μειώνουν την πίεση στις ηπατικές φλέβες κάτω από
τα 12 mmHg ή >20%.
Η αιμορραγία από κιρσορραγία εμφανίζεται ως αιματέμεση, ενώ είναι βαριά και ταχεία η εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς γι᾿ αυτό και χρειάζεται επείγουσα
νοσηλεία στην εντατική μονάδα. Η συνεργασία ιατρών
πολλών ειδικοτήτων, όπως ιατροί μονάδας, γαστρεντερολόγοι, χειρουργοί, επεμβατικοί ακτινολόγοι και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί μια βαριά κιρσορραγία. Η εξασφάλιση αεροφόρου οδού, φλεβικών οδών, κάλυψης με υγρά, αίματος
και στοιχείων αίματος, καθώς και η ετοιμότητα ανάνηψης
είναι σημαντικά μέτρα άμεσης λήψης. Επίσης, απαιτείται
η τοποθέτηση ρινονηστιδικού καθετήρα με πλύση του
στομάχου έως ότου αποδοθούν διαυγή υγρά. Η εντόπιση του σημείου της αιμορραγίας είναι πολύ σημαντική,
καθώς σε ποσοστό 25% των ασθενών αυτών είναι δυνατόν να υπάρχουν και άλλα σημεία αιμορραγίας που
οφείλονται σε πυλαία γαστροπάθεια, σε πεπτικό έλκος
και σε γαστρίτιδα. Εάν η αιμορραγία είναι κατακλυσμιαία και δεν είναι δυνατή η ενδοσκόπηση του ανώτερου
πεπτικού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι
μπαλονιού (π.χ. Minnesota and Sengstaken Blakemore)
που πιέζουν το τοίχωμα του θόλου και της καρδίας του
στομάχου και του κατώτερου οισοφάγου, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της αιμορραγίας. Δυστυχώς, όμως,
η χρήση των μπαλονιών επιφέρει διάφορες επιπλοκές,
με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται τόσο συχνά.
Η χρήση αντιβιοτικών I.V. συνεισφέρει στον έλεγχο των
λοιμώξεων που μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά την
κατάσταση των ασθενών.
Επίσης, και η θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και η ρύθμιση της διατροφής τους είναι πρωταρχικής
σημασίας, όπως επίσης και η εισαγωγή των αγγειοδραστικών φαρμάκων που επιδρούν και μειώνουν την πυλαία
πίεση και την πίεση στην παράπλευρο κυκλοφορία. Η
βαζοπρεσσίνη και πιο πρόσφατα η οκτρεοτίδη είναι οι
κύριοι εκπρόσωποι και τα φάρμακα εκλογής. Επίσης, η
τερλιπρεσίνη έχει καλά μελετηθεί και μάλιστα πρόσφατη
μελέτη προτείνει τη μείωση της δόσης στο 1/4 με τα

1.

Εικ. 1. Σκληροθεραπεία
- ενδοσκόπιο και μέθοδος.

ίδια αποτελέσματα. Η βαζοπρεσσίνη είναι μη εκλεκτικός
αγγειοσυσπαστικός παράγων που δρα σε όλο το πυλαίο
σύστημα. Η οκτρεοτίδη είναι συνθετικό ανάλογο της σωματοστατίνης και προκαλεί εκλεκτική σπλαχνική αγγειοσύσπαση. Η τερλιπρεσσίνη είναι ανάλογο της φυσικής
ορμόνης της αργινίνης βαζοπρεσσίνης και δρα μέσω
υποδοχέων, μειώνοντας κατά 34% τον σχετικό κίνδυνο
θνησιμότητας.
Τα μέχρι τώρα περιγραφέντα μέτρα αντιμετώπισης της
αιμορραγίας από κιρσούς του οισοφάγου αποτυγχάνουν
στο 20% των περιπτώσεων. Σε αυτές, η θεραπευτική
προσπάθεια συμπληρώνεται με την ενδοσκοπική σκληροθεραπεία (ΕΣΘ) και την ενδοσκοπική απολίνωση (ΕΑΠ)
των κιρσών του οισοφάγου. Η ΕΣΘ ελέγχει την αιμορραγία, προκαλώντας θρόμβωση των κιρσών με την έγχυση
σκληρυντικών ουσιών (εικόνα 1). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι σκληρυντικοί παράγοντες είναι το sodium
morrhuate, το sodium tetradecyl sulfate, η ethanolamine
oleate και η polydocanol. Η έγχυση τους ενδοκιρσικά
ή παρακιρσικά έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της αιμορραγίας στο 90% των περιπτώσεων. Οι προτάσεις της
εγχυόμενης ποσότητας σκληρυντικού παράγοντα και των
μεσοδιαστημάτων θεραπείας ποικίλλουν. Η συχνότερη
χρήση, πάντως, οδηγεί αφενός στην εξάλειψη των κιρσών, και αφετέρου στη δημιουργία εξελκώσεων σχεδόν
στο 100% των περιπτώσεων.
Άλλες επιπλοκές είναι ο πυρετός, η δυσφαγία, το οπισθοστερνικό άλγος, η οπισθοστερνική δυσφορία, η
διάτρηση, η μεσοθωρακίτιδα, η πλευριτική συλλογή, το
βρογχοοισοφαγικό συρίγγιο, το σύνδρομο ARDS και οι
λοιμώξεις. Στο σύνολό τους, οι επιπλοκές της ΕΣΘ φθάνουν το 40%. Ειδικότερα, οι εξελκώσεις φθάνουν το
100%, η επαναιμορραγία το 8%-30% και οι στενώσεις
το 10%-20%.
Η ΕΑΠ έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο της αιμορραγίας και την εξάλειψη
των κιρσών δευτερογενώς. Η ΕΑΠ έχει καταδειχθεί ότι
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2.
Εικ. 2. Απολίνωση - ενδοσκόπιο και τεχνική.

υπερτερεί της ΕΣΘ στη γρήγορη και αποτελεσματική
εξάλειψη των κιρσών με μειωμένα ποσοστά τόσο των
επιπλοκών όσο και του αριθμού των υποτροπών (εικόνα
2). Υπάρχουν δεδομένα υπεροχής της ΕΑΠ σε όλες τις
ανωτέρω αναφερθείσες επιπλοκές, καθώς και στο ότι
σπάνια προκαλεί μικροβιαιμία.
Η προσθήκη της τεχνικής των πολλαπλών οπλισμένων
ελαστικών δακτυλίων (bands) και η ταχεία, ως εκ τούτου,
απολίνωση μεγάλου τμήματος των κιρσών σε ένα χρόνο
την καθιστά πιο ελκυστική από τους περισσότερους ενδοσκόπους. Η ταυτόχρονη θεραπεία με b-blockers μειώνει
το ποσοστό της επαναιμορραγίας από το 38% στο 14%.
Ο συνδυασμός σκληροθεραπείας και απολινώσεων δεν
υπερτερεί όταν συγκρίνεται με την ΕΑΠ μόνη της.
Η θεραπευτική προσπάθεια περιορισμού των κιρσών
και της εξ αυτών αιμορραγίας γίνεται και χειρουργικά με
τη δημιουργία shunts. Γίνεται μεταξύ μεγάλων αγγείων
που συμμετέχουν στην πυλαία και παράπλευρο κυκλοφορία, καθώς και στη συστηματική, με τελικό σκοπό τη
μείωση της πυλαίας υπέρτασης και την εξάλειψη της παράπλευρης κυκλοφορίας. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου ποσοστού θνησιμότητας στο 50% περίπου, η χειρουργική
αυτή δεν προτιμάται. Αντίθετα, επιλέγεται η διενέργεια
της μεθόδου TIPS, μιας επεμβατικής ακτινολογικής τεχνικής με τοποθέτηση stent και δημιουργία shunt εκτροπής,
τα ποσοστά επιτυχίας της οποία φτάνουν το 90%, με
μειωμένους κινδύνους επιπλοκών.
Οι γαστρικοί κιρσοί εντοπίζονται στην καρδία του στομάχου σε συνέχεια με τους οισοφαγικούς κιρσούς και
μπορούν να εμφανιστούν ως μονήρης εντόπιση κιρσών,
κυρίως στους ασθενείς με θρόμβωση της σπληνικής φλέβας (παγκρεατική νόσος). Η αιμορραγία αυτή είναι μαζική και απειλητική και εμφανίζεται σαν αιματέμεση. Η
ενδοσκοπική θεραπεία τους είναι λιγότερο επιτυχής από
αυτήν των κιρσών του οισοφάγου και περιλαμβάνει όλες
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τις τεχνικές που έχουν περιγραφεί παραπάνω, η επιτυχία
των οποίων φθάνει το 60%-100%.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν
ποιά από τις ενδοσκοπικές τεχνικές υπερτερεί. Όλες βοηθούν σημαντικά, αλλά εξίσου όλες έχουν υψηλά ποσοστά επαναιμορραγίας και επιπλοκών. Η σκληροθεραπεία
με cyano-acrylate-based (compounds) tissue adhesives
(histoacryl) ίσως υπερτερεί, δεν έχει εγκριθεί όμως από
την FDA καθώς ενοχοποιείται για μεγαλύτερα ποσοστά
μικροβιαιμίας.
Συμπερασματικά, όπως προτείνει η Αμερικανική Ενδοσκοπική Εταιρεία (ASGE):
1. Η αιμορραγία από οισοφαγικούς και γαστρικούς κιρσούς είναι συνήθης αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας
σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση.
2. Οι ασθενείς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση (στάδιο
Child B ή C) και χωρίς ιστορικό κιρσορραγίας θα πρέπει
να υποβάλλονται σε γαστροσκόπηση και σε θεραπεία με
b-blockers (εάν διαγνωστούν μεγάλοι κιρσοί).
3. Η ΕΑΠ είναι αποτελεσματική μέθοδος στην πρωτογενή
πρόληψη, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται όταν οι ασθενείς έχουν δυσανεξία ή αντενδείξεις στους β-blockers.
4. Στους ασθενείς με μικρούς κιρσούς, στην πρώτη γαστροσκόπηση συνιστάται επανάληψη κάθε 1-2 χρόνια
και σε αυτούς που δεν έχουν κιρσούς κάθε 3 χρόνια.
5. Σε ασθενείς με προηγηθείσα ή ενεργό αιμορραγία των
κιρσών του οισοφάγου, η ΕΑΠ είναι η προτιμώμενη ενδοσκοπική μέθοδος θεραπείας και φαίνεται να υπερτερεί
της ΕΣΘ.
6. Μετά από επεισόδιο αιμορραγίας των κιρσών του οισοφάγου, η ΕΑΠ πρέπει να εκτελείται κάθε 2-4 εβδομάδες, μέχρις ότου οι κιρσοί εξαλειφθούν. Η ταυτόχρονη
θεραπεία με β-blockers θεωρείται σημαντική.
7. Μετά την εξάλειψη των κιρσών, η γαστροσκόπηση θα
πρέπει να εκτελείται κάθε 6-12 μήνες και οι επανεμφανιζόμενοι κιρσοί να θεραπεύονται με ΕΑΠ.
8. Η ΕΣΘ θα πρέπει να παραμένει συμπληρωματική θεραπεία σε αποτυχία της ΕΑΠ.
9. Αν και η ενδοσκοπική θεραπεία στην ενεργό αιμορραγία από μονήρεις γαστρικούς κιρσούς είναι αποτελεσματική, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για σύσταση του
τύπου της ενδοσκοπικής θεραπείας.
10. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για σύσταση κάποιας ενδοσκοπικής τεχνικής για πρωτογενή ή δευτερογενή προφύλαξη των μονήρων γαστρικών κιρσών.
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Abstract
Kallimanis G. Endoscopic treatment of variceal hemorrhage. Iatrika Analekta 2012; 3:634-637
Variceal bleeding is a common and serious complication of portal hypertension. Mortality after the index hemorrhage
in patients with cirrhosis has been reported to be as high as 50%, with a 30% mortality associated with subsequent
bleeding episodes. Because of the high mortality rate associated with the initial variceal hemorrhage, primary prevention
is indicated. Non-selective beta-blockers have been shown to prevent or delay the first episode of variceal bleeding.
Endoscopic sclerotherapy (EST) is not recommended for primary prophylaxis due to an increased mortality rate.
Endoscopic variceal ligation (EVL) eradicates esophageal varices with fewer complications than EST and has been shown
to be as effective as the use of beta-blockers. The superiority of EVL over beta-blocker therapy has been questioned,
although the two treatments probably have at least equivalent efficacy. EVL is effective for primary prophylaxis, but in
most cases it should be reserved for patients who cannot tolerate or who have contraindications to beta-blocker therapy.
EVL has become the treatment of choice both for controlling prior or current variceal hemorrhage and for variceal
obliteration in secondary prophylaxis and is superior to EST. Following an episode of bleeding from esophageal varices,
EVL should be performed every 2 to 4 weeks until the varices are eradicated. Concomitant beta-blocker therapy should
be considered. Following variceal eradication, EGD should be repeated every 6 to 12 months and recurrent varices
should be treated with EVL.
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Ηπατικά κοκκιώματα σε μη λοιμώδη νοσήματα
Έλενα Β. Βεζαλή
Παθολόγος - Ηπατολόγος
Ηπατολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ

Ως κοκκίωμα ορίζεται η μικροσκοπική στρογγυλή εστιακή συσσώρευση μακροφάγων, τα οποία έχουν υποστεί
επιθηλιοειδή μεταμόρφωση, περιβάλλονται από λεμφοκύτταρα και ινοβλάστες και είναι δυνατόν να περιέχουν
νεκρωμένα κύτταρα, μικροοργανισμούς, έγκλειστα, ινώδη στοιχεία ή πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα (εικόνα 1). O
ακριβής μηχανισμός δημιουργίας κοκκιωμάτων δεν είναι
πλήρως διευκρινισμένος, πιστεύεται όμως ότι αντιπροσωπεύουν την ιστολογική αντίδραση σε πληθώρα χρόνιων
αντιγονικών ερεθισμάτων, ενδο- και εξωγενών.
Το ήπαρ αποτελεί συχνή εντόπιση των κοκκιωμάτων,
επειδή περιέχει κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (ΔΕΣ) υπεύθυνων για τη φαγοκυττάρωση μικροοργανισμών, αντιγόνων, ανοσοσυμπλεγμάτων, φαρμάκων και τοξινών. Κοκκιώματα ευρίσκονται στο 4%-6%
των βιοψιών ήπατος και παρά το γεγονός ότι από μόνα
τους δεν προκαλούν δομική βλάβη, συχνά αποτελούν
σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση και τη θεραπεία
ενός υποκείμενου νοσήματος.

Διαφορική διάγνωση
Τα κοκκιώματα σχηματίζονται στο ηπατικό παρέγχυμα, σε
ευρύ φάσμα νοσημάτων - ηπατικών (σπάνια) και κυρίως
συστηματικών (εικόνες 2 και 3). Πρέπει να σημειωθεί ότι
η παρουσία ηπατικών κοκκιωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα νόσο, καθώς είναι δυνατόν να αποτελούν τυχαίο
εύρημα για το οποίο δεν χρειάζεται θεραπεία. Έτσι, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες παθήσεων:
1. Συστηματικές λοιμώξεις.
2. Αυτοάνοσα νοσήματα.
3. Νεοπλάσματα.
4. Φαρμακευτικές αντιδράσεις.
5. Ιδιοπαθή.

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα μη λοιμώδη αίτια των ηπατικών κοκκιωμάτων (πίνακας 1).

Αυτοάνοσα νοσήματα
Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι το συχνότερο αίτιο ηπατικών κοκκιωμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες, με τη
σαρκοείδωση και την πρωτοπαθή χολική κίρρωση να
ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό (εικόνες 2 και 3).
Σπάνια, επίσης, ηπατικά κοκκιώματα ευρίσκονται σε
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, σε πολυαγγειίτιδα (κοκκιωμάτωση) Wegener και σε ρευματική
πολυμυαλγία. Μορφολογικά, τα κοκκιώματα αυτής της
κατηγορίας είναι επιθηλιοειδή και περιέχουν μεγάλα
μακροφάγα με άφθονο κυτταρόπλασμα, λεμφοκύτταρα,
πολυμορφοπύρηνα και ηωσινόφιλα, ορισμένα με νεκρωτικά στοιχεία.

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ)
Είναι το συχνότερο αίτιο ηπατικών κοκκιωμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι αυτοάνοση νόσος, χαρακτηριζόμενη από φλεγμονή και προοδευτική καταστροφή των
ενδοηπατικών χοληφόρων. Παθοφυσιολογικά, λεμφικά
κύτταρα (κυρίως CD4+ T-λεμφοκύτταρα) στοχεύουν το
Ε2 μόριο της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης (PDH-E2)
στο επιθήλιο των χοληφόρων. Προσβάλλονται κυρίως οι
γυναίκες, ενώ παρατηρείται ισχυρή γενετική προδιάθεση,
με τους συγγενείς 1ου βαθμού των ασθενών με ΠΧΚ να
διατρέχουν 50-100 φορές υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυ-

2.
1.
Εικ. 1. Μη τυροειδοποιημένο ηπατικό κοκκίωμα.
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Εικ. 2. Μη λοιμώδη αίτια των ηπατικών κοκκιωμάτων (τροποποιημένο από Lagana SM, et al.).
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ποιημένα κοκκιώματα, αποτελούμενα από λεμφοκύτταρα, μακροφάγα (ιστιοκύτταρα), πλασματοκύτταρα
και, ενίοτε, ηωσινόφιλα, τα οποία προσομοιάζουν στα
κοκκιώματα στη σαρκοείδωση. Σχεδόν στο 75% των βιοψιών ευρίσκεται ίνωση (συνήθως ήπια) και στο 20%
παρατηρείται χολαγγειοπενία. Όπως και σε άλλα κοκκιωματώδη νοσήματα του ήπατος με προσβολή των πυλαίων
διαστημάτων, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μη κιρρωτική
πυλαία υπέρταση.
3.
Εικ. 3. Μη λοιμώδη αίτια των ηπατικών κοκκιωμάτων στην Ελλάδα
(τροποποιημένο από Durakis S, et al.).
ΗΚΚ - ηπατοκυτταρικός καρκίνος

ξης της νόσου συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.
Επίσης, ενοχοποιούνται περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Η διάγνωση βασίζεται στην εύρεση αντιμιτοχονδριακών
αντισωμάτων (ΑΜΑ) στον ορό, καθώς και στη βιοψία του
ήπατος.
Τυπικά παρατηρείται φλεγμονώδης καταστροφή των
μικρού και μεσαίου μεγέθους χοληφόρων, με λεμφοκυτταρική διήθηση των πυλαίων διαστημάτων. Περίπου στο
50% των ασθενών με ΠΧΚ ή με σύνδρομο επικάλυψης
ΠΧΚ-αυτοάνοσης ηπατίτιδας ευρίσκονται μη τυροειδοΠίνακας 1

Σαρκοείδωση
Είναι συστηματική κοκκιωματώδης νόσος με προσβολή
κυρίως των πνευμόνων και του λεμφικού ιστού. Το ήπαρ
προσβάλλεται συχνά, στο 80% των ασθενών που υποβάλλονται σε βιοψία του ήπατος ευρίσκονται μικροσκοπικές αλλοιώσεις, παρόλο που ηπατομεγαλία παρατηρείται
μόνο στο 5%-21% των περιπτώσεων. Τυπικό παθολογοανατομικό εύρημα αποτελεί το μη-τυροειδοποιημένο επιθηλιοειδές κοκκίωμα. Η ηπατική νόσος συνήθως είναι
ασυμπτωματική, ενώ το 35% των ασθενών παρουσιάζει
αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της γ-GT.
Πρόσφατη αναδρομική μελέτη 1.436 ασθενών με
σαρκοείδωση απέδειξε ότι κλινικά συμπτώματα προσβο-

Μη λοιμώδη αίτια ηπατικών κοκκιωμάτων.

Αυτοάνοσα νοσήματα

Φάρμακα

Νεοπλάσματα

Διάφορα

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
και σύνδρομο επικάλυψης

Allopurinol

Νόσος Hodgkin

Ιδιοπαθές

Σαρκοείδωση

BCG

Non-Hodgkin λεμφώματα

Βηρυλλίωση

Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Chlopropramide
Carbamazepine

Καρκίνος νεφρού
Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Τοξικότητα χαλκού
Λιποκοκκιωμάτωση

Κοκκιωμάτωση Wegener

Diltiazem

Αδενοκαρκινώματα
πεπτικού σωλήνα

Ταλκ ή άλλα ξένα σώματα

Ρευματική πολυμυαλγία

Άλατα χρυσού

Γαστρική παράκαμψη

Œ
Σύνδρομο Sjogren

Halothane

Χρόνια κοκκιωματώδης
νόσος

Hydralazine

«Πράσινος» χυμός

Interferon alfa
Mebendazole
Methyldopa
Nitrofurantoin
Procainamide
Quinidine
Σουλφοναμίδες
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λής του ήπατος είναι σπάνια και εκδηλώνονται κυρίως
με χολόσταση και πυλαία υπέρταση. Το ανδρικό φύλο
και η σπληνομεγαλία συσχετίζονται στενά με την ηπατική σαρκοείδωση. Επιπλοκές, όπως κίρρωση, σύνδρομο
Budd-Chiari και μη κιρρωτική πυλαία υπέρταση παρουσιάζει <1% των ασθενών.
Η διάγνωση της ηπατικής σαρκοείδωσης βασίζεται σε:
εξωηπατικές εκδηλώσεις (πνευμονική νόσος), αύξηση
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ορού
(SACE), παθολογοανατομική μελέτη και αποκλεισμός
των λοιμωδών αιτίων των ηπατικών κοκκιωμάτων. Για τη
θεραπεία χρησιμοποιούνται ανσοκατασταλτικοί παράγοντες, κυρίως κορτικοστεροειδή.
Όμως, η θεραπεία ενδείκνυται μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς, επειδή δεν είναι τεκμηριωμένο εάν η
αγωγή αποτρέπει την εξέλιξη της ηπατικής νόσου και
την εμφάνιση επιπλοκών. Έτσι, όσον αφορά το ήπαρ, η
θεραπεία συνιστάται μόνο σε ασθενείς με χολόσταση ή
και πυλαία υπέρταση.

ΙΦΝΕ
Η συχνότητα του ηπατικού κοκκιώματος στις ΙΦΝΕ είναι περίπου 8% και μπορεί να υπάρχει ως ανεξάρτητο
εύρημα ή να συνυπάρχει με λιπώδες ήπαρ, πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα των ενδοηπατικών χοληφόρων, χρόνια ενεργό ηπατίτιδα, ίνωση ή κίρρωση. Οι
περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και έχουν
Πίνακας 2

φυσιολογικές βιοχημικές παραμέτρους του ήπατος, ενώ
μερικές φορές ηπατομεγαλία, πυρετός και χολόσταση
μπορεί να είναι παρόντα.
Η κοκκιωματώδης ηπατίτιδα αναφέρεται σε ποσοστό
1% ασθενών με ΙΦΝΕ. Οι ασθενείς τυπικά παρουσιάζουν
αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της χολερυθρίνης και πολλές φορές πυρετό και ίκτερο.

Άλλα
Ηπατικά κοκκιώματα έχουν περιγραφεί στην κοκκιωμάτωση Wegener, στη ρευματική πολυμυαλγία και στο
Œ
σύνδρομο Sjogren.
Η κοκκιωμάτωση Wegener χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό νεκρωτικών κοκκιωμάτων μη
λοιμώδους αιτιολογίας στις αεροφόρους οδούς, στους
πνεύμονες, στα νεφρά, στις αρθρώσεις και στο δέρμα.
Το ήπαρ προσβάλλεται σπανίως.
Τα κοκκιώματα στη ρευματική πολυμυαλγία συνήθως
αποτελούν τυχαίο εύρημα, στο πλαίσιο της διερεύνησης
αυξημένων επιπέδων αλκαλικής φωσφατάσης, οφείλονται δε σε διήθηση των πυλαίων διαστημάτων από λεμφοκύτταρα. Επίσης, το σύνδρομο Chung Strauss σπανίως
συνοδεύεται από σχηματισμό κοκκιωμάτων στο ήπαρ.
Παρά ταύτα υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές για επιπλοκές (σύνδρομο Budd-Chiari) σε αυτούς τους ασθενείς.
Η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος είναι σπάνια κληρονομική πάθηση, στην οποία τα μακροφάγα χάνουν την ικανότητα να εξουδετερώνουν φαγοκυτταρωμένα βακτήρια

Επιπλοκές κοκκιωμάτων ήπατος

Επιπλοκή

Παθοφυσιολογία

Πυλαία υπέρταση

Συμπίεση κολποειδών

Ενδοηπατική χολόσταση

Άγνωστη. Χολαγγειοπενία Ίκτερος, κνησμός,
όπως στην πρωτοπαθή
πυρετός, ηπατοσπληνομεγαλία,
χολική κίρρωση
υπερχοληστεριναιμία

Αρκτοδεοξυχολικό οξύ

Στενώσεις χοληφόρων

Άγνωστη. Ιστολογική
εικόνα προσομοιάζουσα σε σκληρυντική
χολαγγειίτιδα

Όπως της σκληρυντικής
χολαγειίτιδας

Κορτικοστεροειδή
σε ορισμένους ασθενείς

Θρόμβωση πυλαίας
φλέβας

Συμπίεση της πυλαίας
φλέβας από ευμεγέθη
κοκκιώματα

Συμπτώματα πυλαίας υπέρτασης

Αντιπηκτική αγωγή (ελάχιστα
αποτελεσματική)

Κίρρωση

Εξελισσόμενη ίνωση
ως αποτέλεσμα χρόνιας
φλεγμονής

Όπως της κίρρωσης όλων των
αιτιολογιών

Μεταμόσχευση ήπατος
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Κλινικές εκδηλώσεις
Όπως σε άλλες παθήσεις
με ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης
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και ιούς και εκδηλώνεται με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.
Ηπατικά κοκκιώματα ευρίσκονται στο 75% των ασθενών,
ειδικά σε αυτούς με πυλαία ή λοβιακή φλεγμονή.

Νεοπλάσματα
Μη νεκρωτικά κοκκιώματα του ήπατος συνήθως συσχετίζονται με λεμφώματα, ειδικά με τη νόσο Hodgkin (8%17%), και διαφέρουν από τη διήθηση από νεοπλασματικά
κύτταρα.
Επίσης, αναφέρονται περιπτώσεις ανάπτυξης ηπατικών
κοκκιωμάτων στις λευχαιμίες, στα αδενοκαρκινώματα
του πεπτικού συστήματος, στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο
και στον καρκίνο του νεφρού. Η συσχέτιση μεταξύ νεοπλάσματος και κοκκιωμάτων του ήπατος δεν είναι σαφής
και η παρουσία τους δε φαίνεται να επηρεάζει την πρόγνωση του όγκου.

Φάρμακα
Κοκκιώματα οφειλόμενα στη δράση φαρμάκων στερούνται των τυπικών χαρακτηριστικών και είναι δυνατόν να
εντοπίζονται σε οποιοδήποτε σημείο. Πληθώρα φαρμακευτικών ουσιών έχει συσχετιστεί με την κοκκιωμάτωση
του ήπατος (πίνακας 2).
Τα συχνότερα από αυτά είναι: allopurinol, σουλφοναμίδες, nitrofurantoin, chlorpropamide, isoniazid,
amiodaron, phenylbutazone, diltiazem, phenytoin,
diazepam και quinidine. Η συχνότητα υπολογίζεται στο
10%.
Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ηπατοκυτταρική νέκρωση, χολόσταση, συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία, ανορεξία). Ο ίκτερος δεν είναι συχνός.
Η ιστολογική εξέταση συνήθως αποκαλύπτει κοκκιώματα
με παρουσία ηωσινόφιλων κυττάρων.

Ιδιοπαθής κοκκιωμάτωση
Περίπου στο 10%-30% των περιπτώσεων με κοκκιωματώδη ηπατίτιδα, μετά από λεπτομερή διερεύνηση η αιτία
παραμένει αδιευκρίνιστη.
Υπάρχουν απόψεις ότι οι περισσότερες περιπτώσεις
ιδιοπαθούς κοκκιωμάτωσης του ήπατος οφείλονται σε
αυτοάνοσα νοσήματα ή σε σαρκοείδωση, βασιζόμενες
στο γεγονός ότι στην πλειονότητα τέτοιων ασθενών υπάρχει ανταπόκριση στη χορήγηση κορτικοστεροειδών.
Οι λοιμώξεις και η κακοήθεια πρέπει να αποκλειστούν
πριν από την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.

Διάφορα μη λοιμώδη αίτια
Ηπατικά κοκκιώματα ευρίσκονται στο 7,5% των ασθενών
που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση του ήπατος. Τα συχνότερα αίτια είναι η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα, οι
λοιμώξεις, η υποτροπή της ηπατίτιδας C, η υποτροπή της
πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης, η οξεία και η χρόνια
απόρριψη μοσχεύματος. Σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
έχουν περιγραφεί κοκκιώματα στο ήπαρ, που περιέχουν
ταλκ και βαμβάκι. Αυτού του είδους τα κοκκιώματα αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από μακροφάγα και
γιγαντοκύτταρα και η εύρεση ξένων σωμάτων τεκμηριώνει τη διάγνωση.

Πρόγνωση και θεραπεία
Τα ηπατικά κοκκιώματα σπάνια οδηγούν στην ανάπτυξη
επιπλοκών, όπως η ίνωση και η κίρρωση, ακόμα και στη
σαρκοείδωση με μακροχρόνια πορεία. Οι συχνότερες
επιπλοκές παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Οι περισσότερες εξ αυτών δεν οφείλονται σε ηπατοκυτταρική βλάβη,
αλλά σε συμπίεση των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων
και κολποειδών. Περιστατικά με ανάπτυξη κίρρωσης αφορούν κυρίως σε ασθενείς χωρίς θεραπεία.
Η θεραπεία των ηπατικών κοκκιωμάτων καθορίζεται με
βάση τον αιτιολογικό παράγοντα. Οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα συνήθως ανταποκρίνονται στη χορήγηση
ανοσοκατασταλτικής αγωγής, απαραίτητη προϋπόθεση
για την έναρξη της οποίας είναι ο αποκλεισμός των
λοιμώξεων.
Συνιστάται prednisolone σε αρχική δόση 20-40 mg
την ημέρα. Η βιοχημική ανταπόκριση αναμένεται εντός
μερικών μηνών. Ύστερα από κλινική και βιοχημική βελτίωση, η δόση πρέπει να ελαττωθεί σταδιακά. Επίσης,
αναφέρεται ανταπόκριση σε αρκτοδεοξυχολικό οξύ.
Τα κοκκιώματα του ήπατος φαρμακευτικής αιτιολογίας
συνήθως αποδράμουν ύστερα από τη διακοπή του φαρμάκου. Όσον αφορά την ιδιοπαθή κοκκιωμάτωση ήπατος,
οι ενδείξεις και το είδος της θεραπείας δεν είναι διευκρινισμένα. Με ευνοϊκά αποτελέσματα έχει χρησιμοποιηθεί
η μεθοτρεξάτη.
Η πρόγνωση των ασθενών που ανταποκρίνονται στη
θεραπεία είναι γενικά καλή, παρόλο που η νόσος ενδέχεται να υποτροπιάσει μετά τη διακοπή της αγωγής. Σε
αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται επαναληπτικός κύκλος
θεραπείας.
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Abstract
Vesali EV. Non-infectious causes of hepatic granulomas. Iatrika Analekta 2012; 3:638-642
Hepatic granulomas are often encountered on liver biopsy and may represent a primary hepatic process, a manifestation
of a systematic disease, or an innocent finding of no clinical relevance. Hepatic granulomas are a unique inflammatory
response that can be idiopathic or may be a response to infection. Non-infectious causes include autoimmune disease,
underlying malignancy, drug-induced liver injury and idiopathic. When granulomas are found on liver biopsy, the
histological finding should be correlated with historical and clinical data of the patient in order to determinate the
diagnosis and guide the management. Therapy may be warranted when symptoms, cholestasis or portal hypertension
are present. For some patients, observation may be appropriate.
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Ηπατικά κοκκιώματα στις λοιμώξεις
Λαμπρινή Γαλανή
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Επιμελήτρια ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Τα ηπατικά κοκκιώματα είναι συμπαγείς σφαιρικές μάζες
από αδρανή επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα διαμέτρου 50300 mm και αποτελούν αντίδραση βραδείας υπερευαισθησίας σε εξωτερικό αντιγονικό παράγοντα. Συχνά περιέχουν πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα και περιβάλλονται
από λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. Ιστολογικά,
ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των κοκκιωμάτων
μπορούν να κατευθύνουν τη διαγνωστική σκέψη, όπως
για παράδειγμα η παρουσία νέκρωσης στη φυματίωση ή
ατελών σχηματισμένων κοκκιωμάτων χωρίς νεκρώσεις σε
ασθενείς με AIDS.
Από κλινικές μελέτες, ο επιπολασμός των κοκκιωμάτων
κυμαίνεται στο 2,4%-15%, ανάλογα με τη γεωγραφική
κατανομή και τον πληθυσμό που μελετάται. Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι σε ποσοστό 28% ευρίσκονται σε
πρωτοπαθή νόσο του ήπατος, στο 66% θεωρούνται δευτεροπαθή σε άλλη συστηματική νόσο, ενώ σε ποσοστό
6% αποδίδονται σε ιδιοπαθή αίτια. Στην κλινική πράξη
συχνά αποτελούν διαγνωστικό πρόβλημα που απαιτεί
συνδυασμό ιστολογικών ευρημάτων, εργαστηριακών δεδομένων και κλινικής εικόνας, ώστε να τεθεί η ακριβής
διάγνωση, ενώ σε ποσοστό 10%-15% η διάγνωση θα
τεθεί μετά από μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Η επίπτωση της νόσου αυξάνεται σε 16%-75% σε ειδικούς
πληθυσμούς, όπως σε ασθενείς με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας ή HIV λοίμωξη.

Αιτιολογία
Πολλοί παράγοντες έχουν άμεση συσχέτιση με την εμφάνιση κοκκιωμάτων στο ήπαρ, όπως οι λοιμώξεις, οι συστηματικές νόσοι, οι νόσοι του ήπατος και των χοληφόρων, οι
νεοπλασίες, τα φάρμακα, οι τοξικές ή χημικές ουσίες, τα
ιδιοπαθή αίτια και άλλα σπανιότερα αίτια όπως η νόσος
Wegener και η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος.
Στις ΗΠΑ το 75% των περιπτώσεων αφορά σε σαρκοείδωση, φυματίωση, πρωτοπαθή χολική κίρρωση (ΠΧΚ) και
τοξικότητα από τα φάρμακα, ενώ στην Ινδία επικρατεί η
φυματίωση (55%). Σε πρόσφατη ελληνική μελέτη, από
1.768 βιοψίες ήπατος μόνο οι 66 (3,7%) έδειξαν ηπατικά
κοκκιώματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών

(68%) τέθηκε η διάγνωση της αυτοάνοσης ηπατικής νόσου (ΠΧΚ - αυτοάνοση ηπατίτιδα), ενώ τα υπόλοιπα αίτια
ήταν: σαρκοείδωση (7,5%), ιογενής ηπατίτιδα (7,5%),
λοίμωξη (4,5%) και ιδιοπαθής (6%). Παρά τον ενδελεχή
έλεγχο ποσοστό 13%-36% των περιπτώσεων παραμένει
αδιευκρίνιστο, ενώ στο δυτικό κόσμο η σαρκοείδωση και
η φυματίωση αποτελούν τα πιο συχνά αίτια των ηπατικών
κοκκιωμάτων.
Παρακάτω θα αναλυθούν ειδικά τα λοιμώδη νοσήματα
που μπορούν να προκαλέσουν ηπατικά κοκκιώματα. Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν διέγερση της κυτταρικής
ανοσίας μέσω της οδού των μακροφάγων, μπορούν να προκαλέσουν κοκκιώματα, π.χ. τα μυκοβακτηρίδια, οι ιοί, οι
μύκητες και τα παράσιτα. Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι
οι ασθενείς με HIV λοίμωξη ή αυτοί που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, κυρίως ανταγωνιστές του TNF.
Στον πίνακα 1 αναφέρονται αναλυτικά τα αίτια.

Mycobacterium tuberculosis
Η λοίμωξη από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κοκκιωμάτων και
Πίνακας 1

Λοιμώδη αίτια ηπατικών κοκκιωμάτων

Βακτηριακές Λοιμώξεις
Φυματίωση
Άτυπα Μυκοβακτηρίδια
Κοκκιωματώδης αντίδραση μετά BCG
Λέπρα
Βρουκέλλωση
Λιστερίωση
Τουλαραιμία
Μελιοείδωση
Υερσινίωση
Ψιττάκωση

Ιογενείς Λοιμώξεις
CMV
EBV
Ηπατίτιδα Α, Β, C

Νόσος εξ ονύχων γαλής

Σχιστοσωμίαση

Νόσος Whipple

Σπλαχνική Λεϊσμανίαση

Νοκαρδίωση

Άλλα αίτια
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Μύκητες
Histoplasma capsulatum
Cryptococcus neoformans
Καντιντίαση
Ασπεργίλλωση
Παράσιτα
Τοξοπλάσμωση

Πυρετός Q
Σύφιλη
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1.

Εικ. 1. Mycobacterium
tuberculosis: Άμεση
χρώση Ziehl Neelsen.

σπανιότερα φυματωμάτων και αποστημάτων στο ήπαρ
(εικόνα 1). Στην κεχροειδή φυματίωση, κοκκιώματα
ευρίσκονται σε ποσοστό 90%, σε εξωπνευμονική νόσο
στο 70% και στην πνευμονική νόσο στο 25%. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πυρετό, νυχτερινούς ιδρώτες,
καχεξία, ανορεξία και απώλεια βάρους. Εργαστηριακά
παρατηρείται ήπια άνοδος των τρανσαμινασών και της
αλκαλικής φωσφατάσης, σπανιότερα όμως της χολερυθρίνης. Η άμεση χρώση Ziehl Neelsen συχνά είναι θετική
στις ηπατικές βλάβες, ενώ ιστολογικά ευρίσκονται χαρακτηριστικά επιθηλιοειδή κοκκιώματα και γιγαντοκύτταρα,
που περιβάλλονται από ένα δακτύλιο από λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα, συνήθως χωρίς τυροειδοποίηση. Η
ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου συχνά είναι δύσκολη
λόγω της αρνητικής Ziehl Neelsen και της έλλειψης τυροειδοποιημένης νέκρωσης από το υλικό της βιοψίας. Η
μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)
μπορεί να ανιχνεύσει το M.tuberculosis στα ηπατικά κοκκιώματα με ευαισθησία 88% και ειδικότητα 100%.

2.

Εικ. 2. Mycobacterium
avium complex.

προκαλέσει λεπρωματώδη μορφή λέπρας (LL), στην οποία >60% των ασθενών έχουν ηπατική συμμετοχή, ενώ
στη φυματιοειδή μορφή (ΤΤ) μόνο το 20% των ασθενών
παρουσιάζει ηπατική διαταραχή. Η θεραπεία καθορίζεται
με βάση τη μορφή της νόσου.

Brucella
Πρόκειται για ζωονόσο που συχνά είναι αίτιο πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας. Στη χώρα μας προκαλείται κυρίως
από το B. melitensis και τα συμπτώματά της συχνά είναι
μη ειδικά, όπως πυρετός, εφίδρωση, ανορεξία, κόπωση,
κεφαλαλγία, ενώ από τη φυσική εξέταση μπορεί να καταγραφεί ήπια λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία. Ηπατικά κοκκιώματα περιγράφονται σε λοίμωξη από
B.abortus και B.melitensis. Η διάγνωση συνήθως βασίζεται σε ορολογικές δοκιμασίες, με την αντίδραση Wright
να είναι διαγνωστική σε τίτλο ≥1/320 και στα θετικά
αντιβρουκελλικά αντισώματα. Συχνά, η θεραπεία ενέχει
δυσκολίες, με πιθανότητα υποτροπής ~10% ανάλογα με
τη βαρύτητα της νόσου.

Mycobacterium avium complex (MAC)
Αποτελεί καθοριστική νόσο σε ασθενείς με AIDS και μπορεί να προσβάλει το ήπαρ σε >50% των περιπτώσεων
διάχυτης νόσου. Οι παράγοντες κινδύνου για νόσο από
MAC είναι:
1. Ο αριθμός CD4 <50 mm3.
2. Το υψηλό ιικό φορτίο (>100.000 cop/ml).
3. Το ιστορικό ευκαιριακών λοιμώξεων, κυρίως νόσου
από CMV (20%-40%).
4. Ο προηγούμενος αποικισμός αναπνευστικού ή γαστρεντερικού με MAC.
Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι μη ειδικές, ενώ εργαστηριακά διαπιστώνεται αναιμία και αύξηση της αλκαλικής
φωσφατάσης. Η διάγνωση της MAC τίθεται κυρίως μέσω
των καλλιεργειών αίματος με ευαισθησία 91% (εικόνα 2).

Mycobacterium leprae
Η λοίμωξη από το μυκοβακτηρίδιο της λέπρας μπορεί να
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Πυρετός Q
Η Coxiella brunettii είναι το αίτιο του πυρετού Q και συχνά μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Χαρακτηριστικά, το
κοκκίωμα εμφανίζει ειδική μορφολογία Çdoughnut likeÈ,
η οποία οφείλεται στη συσσώρευση εγκλείστων λιπιδίων
που περιβάλλονται από ινώδη δακτύλιο. Η διάγνωση γίνεται με ορολογικές δοκιμασίες με αντισώματα φάσεως
Ι και φάσεως ΙΙ. Στην οξεία λοίμωξη παρατηρούνται αντισώματα φάσεως ΙΙ > φάσης Ι, ενώ το αντίθετο παρατηρείται στη χρόνια νόσο.

Νόσος εξ ονύχων γαλής
Προκαλείται από την Bartonella henselae με κλινική εικόνα συνήθως τοπικής λεμφαδενίτιδας, όμως σε περίπτωση συστηματικής νόσου μπορεί να υπάρχει ηπατική
συμμετοχή. Ιστολογικά προκαλεί χαρακτηριστικά πολλά
κοκκιώματα, με αποστημάτια που περιβάλλονται από
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3.

4.

5.

Εικ. 3. Σχιστοσωμίαση ήπατος. I Εικ. 4. Σπλαχνική λεϊσμανίαση. I Εικ. 5. Ηπατίτιδα C.

τρεις ζώνες: μία εσωτερική από ιστιοκύτταρα, μία ενδιάμεση από λεμφοκύτταρα και μία εξωτερική από ινική.
Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις τα ευρήματα είναι
μη ειδικά.

Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις
Ηπατικά κοκκιώματα μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν
λοιμώξεις από: Listeria monocytogenes (ειδικά σε νεογνά
και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς), Nocardia asteroides,
Tropheryma whipplei, Salmonella typhimurium,
Rhodococcus equi, Pseudomonas pseudomallei. Στη λοίμωξη από Treponema pallidum, που προκαλεί τη σύφιλη,
η ηπατική συμμετοχή εκδηλώνεται κυρίως στο 2ο στάδιο
της νόσου (δευτερογόνος συφιλίδα).

Μύκητες
Η ιστοπλάσμωση είναι η πιο συχνή μυκητιασική λοίμωξη
που προκαλεί ηπατική βλάβη. Δεν είναι ενδημική στη
χώρα μας και ιστολογικά ευρίσκονται κοκκιώματα με
επικράτηση των μακροφάγων και των λεμφοκυττάρων,
ενώ το Histoplasma capsulatum εντοπίζεται κεντρικά
στη βλάβη.
Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς με ηπατοσπληνική καντιντίαση εμφανίζουν ηπατικά κοκκιώματα από γιγαντοκύτταρα με ενδιάμεσες περιοχές νεκρώσεως. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος της αλκαλικής φωσφατάσης
και το παρατεινόμενο εμπύρετο που επιμένει παρά την
αποκατάσταση της ουδετεροπενίας. Σε συστηματική ασπεργίλλωση, η συμμετοχή του ήπατος χαρακτηρίζεται
από κοκκιωματώδη αντίδραση με συμμετοχή ουδετερόφιλων, ενώ παρόμοιες βλάβες παρατηρούνται στη μουκορμύκωση και στις ζυγομυκητιάσεις. Ο Cryptococcus
neoformans προκαλεί ιστολογικές αλλοιώσεις που ποικίλλουν από εκτεταμένες νεκρώσεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς έως ήπιες ηπατικές βλάβες.
Σπανιότερα, σχηματισμό κοκκιωμάτων μπορούν να
προκαλέσουν και άλλοι μύκητες όπως: Pneumocystis
jiroveci, Blastomycosis dermatitidis και Paracoccidioides

brasiliensis.

Παράσιτα
Η σχιστοσωμίαση είναι το πιο συχνό αίτιο πυλαίας υπέρτασης στον αναπτυσσόμενο κόσμο και προκαλείται
από λοίμωξη από Schistosoma mansoni και Schistosoma
japonicum. Πρόκειται για παράσιτα φλεβικών πλεγμάτων,
τα οποία εγκαθίστανται στα μεσεντέρια φλεβικά πλέγματα και απελευθερώνουν χιλιάδες ωά από τα οποία >50%
παραμένουν στο ανθρώπινο σώμα. Η χρόνια νόσος είναι
αποτέλεσμα της ανοσολογικής απάντησης του ξενιστή
στα ωά των παρασίτων, με κατάληξη τη δημιουργία κοκκιώματος το οποίο χωρίς θεραπεία καταλήγει σε ίνωση.
Ιστολογικά παρατηρείται κοκκιωματώδης αντίδραση η
οποία περιβάλλει τα ωά που ευρίσκονται ανάμεσα σε
κοκκιωματώδεις και ινωτικές αλλοιώσεις (εικόνα 3). Ο
παρασιτισμός του πυλαίου συστήματος εκδηλώνεται με
τα συνήθη ευρήματα της πυλαίας υπέρτασης, χωρίς όμως
μέχρι και τα τελικά στάδια να εμφανιστεί διαταραχή της
συνθετικής λειτουργίας του ήπατος. Ταυτόχρονη λοίμωξη
από S. mansoni και HBV ή HCV οδηγεί σε επιτάχυνση της
εξέλιξης της ηπατικής νόσου, ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης
καρκίνου του ήπατος είναι υψηλότερος απ ᾽ ό,τι σε περίπτωση λοίμωξης μόνο από HBV ή HCV.
Στη σπλαχνική λεϊσμανίαση (Kala-azar), που προκαλείται από είδη που ανήκουν στο σύμπλοκο της Leishmania
donovani, ειδικά σε HIV ασθενείς, συχνά διαπιστώνονται
κοκκιώματα με υπερπλαστικά κύτταρα του Kupffer που
περιέχουν πληθώρα παρασίτων (εικόνα 4).
Σπανιότερα, παρασιτικά αίτια ηπατικών κοκκιωμάτων παρατηρούνται σε λοιμώξεις από: Enterobius
vermicularis, Fasciola hepatica, Toxoplasma gondii,
Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis και
Giardia lamblia.

Ιοί
Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) και από Epstein
Barr (EBV) μπορεί σπανίως να οδηγήσει στο σχηματισμό
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επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς.
Από αναδρομικές και προοπτικές μελέτες προκύπτει ότι η
επίπτωση των κοκκιωμάτων σε βιοψίες ήπατος ασθενών
με HCV λοίμωξη κυμαίνεται στο 1%-10%.
Η χορήγηση θεραπείας με ιντερφερόνη προάγει το
σχηματισμό κοκκιωμάτων, ενώ παράλληλα υπάρχουν
αναφορές ότι οι ασθενείς με συνδυασμό HCV λοίμωξης
και κοκκιωμάτων στο ήπαρ εμφανίζουν αυξημένη θνησιμότητα (εικόνα 5).
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το σχηματισμό
κοκκιωμάτων σε ασθενείς με HBV λοίμωξη, εκτός από
μία μελέτη από τον Goldin και συν. όπου αναφέρεται
εύρεση κοκκιωμάτων στο 2% (3/151) επί του συνόλου
των βιοψιών ήπατος.

Συμπεράσματα
Η διάγνωση της κοκκιωματώδους νόσου του ήπατος συνήθως δεν παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, γιατί η εκτέλεση της βιοψίας του ήπατος είναι καθοριστική. Η ανάδειξη, όμως, της αιτιολογίας της κοκκιωμάτωσης εμφανίζει
πολυπλοκότητα, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύ καλή
λήψη ιστορικού και εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος
προς διερεύνηση του αιτιολογικού παράγοντα. Η διάγνωση της ιδιοπαθούς κοκκιωματώδους ηπατίτιδος δεν
πρέπει να τίθεται προτού παρακολουθηθεί για αρκετό
χρόνο ο ασθενής και επανεκτιμηθεί η κλινική του εικόνα.
Η φυματίωση πρέπει πάντοτε να αποκλείεται και η θεραπευτική ανταπόκριση σε αντιφυματική αγωγή πρέπει να
δοκιμάζεται επί διαγνωστικής δυσχέρειας.

Abstract
Galanis L. Hepatic granulomas in infection diseases. Iatrika Analekta 2012; 3:643-647
This report focuses on the diagnosis of granulomas in infectious diseases affecting the liver. Granulomas are aggregates
of macrophages, often admixed with other inflammatory cells, which usually result from chronic antigen presentation.
From clinical studies, the prevalence of granulomas ranges from 2.4% - 15% of all liver biopsy specimens. 66% of
the cases of granulomatous reaction were secondary to a systemic disease, 28% to primary liver disorders, and
6% were idiopathic. The frequency has been reported to be higher in specific groups such as patients with fever
of unknown origin or those infected with HIV where granulomas present in 16% - 75% of cases. There are many
infectious causes of hepatic granulomas including mycobacterial, viral, fungal and parasitic infections. However, there
is a strong correlation between the geographic area and certain causes of granulomas. For instance, schistosomiasis
is a frequent cause of granulomas in areas where this parasitic infection is endemic. More common in developing
countries are hepatic granulomas due to tuberculosis, leprosy, brucellosis, and Q fever. Initial testing may include
chest radiography, cultures for bacteria, mycobacteria, viruses, and fungi. Serologies for hepatitis B, C, as well as
syphilis, Q fever, and brucella can also be pursued. Although the above tests can provide helpful clues to the possible
existence of granulomatous liver disease, only the histologic examination of liver biopsies can confirm the diagnosis.
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Διευθύντρια Τμήματος PET-CT, Αν. Διευθύντρια Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του ΥΓΕΙΑ

Το ήπαρ αποτελεί συχνή εντόπιση των κοκκιωμάτων στον
ανθρώπινο οργανισμό. Κοκκιώματα βρίσκονται στο ήπαρ
σε ποσοστό 3%-10% των γενόμενων βιοψιών. Τις περισσότερες φορές είναι εκδήλωση συστηματικής κοκκιωματώδους νόσου όπου το ήπαρ είναι διηθημένο από πολλά
κοκκιώματα, ενώ σπανίως ευρίσκονται μεμονωμένα κοκκιώματα όπως στην κίρρωση, στην ηπατίτιδα ή στα λέμφωμα. Πολλοί παράγοντες έχουν άμεση συσχέτιση με την εμφάνιση των κοκκιωμάτων στο ήπαρ, όπως οι λοιμώξεις, οι
συστηματικές νόσοι, οι νόσοι του ήπατος και των χοληφόρων, οι νεοπλασίες, τα φάρμακα και οι τοξικές ή χημικές
ουσίες. Ο καθορισμός της αιτιολογίας των κοκκιωμάτων
του ήπατος είναι συχνά σοβαρό διαγνωστικό πρόβλημα
για τον κλινικό ιατρό, λόγω των πολλών και σπάνιων αιτίων που τα προκαλούν. Η διαγνωστική προσπέλαση απαιτεί καλή λήψη του ιστορικού, ενδελεχή κλινική εξέταση,
αλλά και σειρά διαγνωστικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο του
εν λόγω εργαστηριακού ελέγχου, σημαντική είναι η θέση
που κατέχουν οι απεικονιστικές μέθοδοι και ειδικότερα οι
απλές ακτινογραφίες, το υπερηχοτομογράφημα, η αξονική
και η μαγνητική τομογραφία και η PET-CT.
Τo ήπαρ ως παρεγχυματικό όργανο της άνω κοιλίας
μπορεί να μελετηθεί με ακρίβεια τόσο με το υπερηχοτομογράφημα όσο και με την αξονική και τη μαγνητική
τομογραφία.
Το υπερηχοτομογράφημα ως μέθοδος πρώτης γραμμής
είναι εξέταση απλή, ανώδυνη, προσιτή και καλά ανεκτή
από τον ασθενή, και μπορεί να δώσει άμέσως χρήσιμες
πληροφορίες τόσο για την κατάσταση του ηπατικού παρεγχύματος όσο και για τον υπόλοιπο έλεγχο των σπλά-

1.
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Εικ. 1. CT άνω κοιλίας:
κεγχροειδής φυματίωση.

χνων της άνω και κάτω κοιλίας.
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση και
εξάπλωση των πολυτομικών αξονικών τομογράφων νεότερης γενιάς, μπορούν να ληφθούν εικόνες εξαιρετικά υψηλής διακριτικής ευκρίνειας σε πολύ μικρό χρόνο. Με βάση
τις αρχικές εγκάρσιες τομές είναι δυνατόν να παραχθούν
εξαιρετικής ποιότητος ανασυνθέσεις σε οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο (στεφανιαίο και οβελιαίο). Η λεπτομερής
διερεύνηση του ηπατικού παρεγχύματος προϋποθέτει τη
μελέτη του ήπατος με τομές πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου και με λήψη τομών σε
τρεις φάσεις σκιαγράφησης (αρτηριακή, παρεγχυματική
και φλεβική). Σημειώνεται ότι η ενδοφλέβια χορήγηση
σκιαγραφικού μέσου αντενδείκνυται σε άτομα με γνωστή αλλεργία στο ιώδιο, καθώς και σε άτομα με νεφρική
ανεπάρκεια λόγω της νεφροτοξικότητας των ιωδιούχων
σκιαγραφικών μέσων. Στην τελευταία περίπτωση, εξαιρετική εναλλακτική μέθοδος εγκάρσιας απεικόνισης είναι
η μαγνητική τομογραφία, η οποία χρησιμοποιεί ως σκιαγραφικό μέσο παραμαγνητική ουσία (γαδολίνιο) που δεν
περιέχει ιώδιο. Επιπροσθέτως, η μαγνητική τομογραφία
αποτελεί εξαιρετική μέθοδο για τη διερεύνηση παιδιών
και νέων ατόμων, με σκοπό να αποφευχθεί η χρήση της
ιονίζουσας ακτινοβολίας, ενώ μπορεί για τον ίδιο λόγο
να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια στην εγκυμοσύνη (εξαιρουμένου του 1ου τριμήνου όπου η χρήση
της γενικά συνιστάται να αποφεύγεται). Στα άτομα με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία χορηγείται παραμαγνητική ουσία με μεγαλύτερη σχετικά ασφάλεια, ωστόσο σε
περιπτώσεις ιδιαίτερα επιβαρημένης νεφρικής λειτουργίας
συνιστάται γενικά η αποφυγή των σκιαγραφικών μέσων.
Η μαγνητική τομογραφία αντενδείκνυται σε άτομα που
φέρουν συσκευές ή ενθέματα από υλικά που δεν είναι
συμβατά με το μαγνήτη, όπως οι βηματοδότες, τα ακουστικά βαρηκοΐας, ορισμένα ορθοπεδικά υλικά κ.λπ.
Η PET/CT διενεργείται με τη χορήγηση ειδικού ραδιοφαρμάκου (το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο είναι το F 18 - FDG). Για τη σωστή διενέργεια και
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μεθόδου, α-

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 14 | Έτος 2012

Κοκκιώματα ήπατος - Η θέση των απεικονιστικών μεθόδων
στη διαγνωστική προσπέλαση

2.

Εικ. 2. CT άνω κοιλίας: αποτιτανωμένα
κοκκιώματα ήπατος
- σπληνός.

παιτείται προσεκτική προετοιμασία του εξεταζομένου και
λεπτομερής τήρηση του πρωτοκόλλου της εξέτασης και
της επεξεργασίας των δεδομένων.
Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχουν οι σύγχρονες
μέθοδοι εγκάρσιας απεικόνισης για το ήπαρ, είναι αυτονόητο ότι παρέχουν και πλήθος πληροφοριών για όλα
τα περιλαμβανόμενα στο πλάνο της εξέτασης σπλάχνα,
παρέχοντας στον κλινικό ιατρό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα συνεκτιμήσει με τα λοιπά κλινικά και
εργαστηριακά δεδομένα για την ορθότερη προσέγγιση
του ασθενούς.
Τα κοκκιώματα στο υπερηχοτομογράφημα διακρίνονται
συνήθως ως στρόγγυλες υποηχογενείς αλλοιώσεις, ενώ
στην αξονική και στη μαγνητική τομογραφία αναγνωρίζονται ευκρινέστερα στις τομές με ενδοφλέβια χορήγηση
σκιαγραφικού μέσου ως μικρές εστίες υπολειπόμενης
σκιαγραφικής ενίσχυσης. Στην επούλωση διακρίνονται
ως διάσπαρτες αποτιτανωμένες εστίες, ευκρινώς στην
αξονική τομογραφία, ενώ στη μαγνητική τομογραφία αναγνωρίζονται μόνο οι μεγαλύτερες εξ αυτών ως εστίες
Çαπώλειας σήματοςÈ. Τα μικρότερα αποτιτανωμένα κοκκιώματα δε διακρίνονται στη μαγνητική τομογραφία, λόγω εγγενούς αδυναμίας της μεθόδου στην ανάδειξη των
μικροασβεστώσεων.
Ο σχηματισμός κοκκιωμάτων στο ήπαρ συχνά οφείλεται σε σαρκοείδωση, φυματίωση και ιστοπλάσμωση. Η
διάγνωση τίθεται με την αναζήτηση κοκκιωμάτων στον
ηπατικό ιστό. Τα ηπατικά κοκκιώματα απεικονίζονται ως
σαφώς περιγεγραμμένες οζώδεις διηθήσεις από αθροίσεις
μακροφάγων ή επιθηλιακών κυττάρων που περιβάλλονται
από μία άλω μονοκυττάρων (κατά κανόνα λεμφοκυττάρων). Στη φυματίωση τα κοκκιώματα μπορεί να παρουσιάζουν κεντρική ρευστοποίηση λόγω νέκρωσης και να
περιβάλλονται από ινώδη ιστό. Η φυματίωση μπορεί να
προσβάλει το ήπαρ με διαφορετικούς τρόπους, είτε κατά
τη διάχυτη κεχροειδή μορφή είτε με εστιακή μορφή (εστιακή ή οζώδης φυματίωση). H κεχροειδής φυματίωση του

3.

Εικ. 3. MRI ήπατος:
πολλά κοκκιώματα
ήπατος.

ήπατος είναι η πιο συχνή και αναφέρεται να συμβαίνει
στο 50%-80% των ασθενών με τελικό στάδιο πνευμονικής
φυματίωσης. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο παθολογικό
εύρημα στην απεικόνιση δύναται να είναι η ηπατομεγαλία. Με τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο τα φυματώματα
αναγνωρίζονται ως στρόγγυλοι υποηχογενείς σχηματισμοί,
παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί και
υπερηχογενείς αλλοιώσεις, ενώ στην αξονική τομογραφία
αναγνωρίζονται ως υπόπυκνες αλλοιώσεις τόσο πριν όσο
και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας. Στις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας οι αλλοιώσεις είναι χαμηλής εντάσεως σήματος στην ακολουθία Τ1
και χαμηλής ή μέσης εντάσεως σήματος στην ακολουθία
Τ2. Στη φάση της επούλωσης, στην αξονική τομογραφία
αναγνωρίζονται διάχυτες ηπατικές ασβεστώσεις, περίπου
στο 50% των περιπτώσεων. Λόγω των μάλλον μη ειδικών
ευρημάτων με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους, η διαδερμική βιοψία ήπατος είναι απαραίτητη σχεδόν σε όλους
τους ασθενείς με ηπατικές αλλοιώσεις που είναι ύποπτες
για φυματίωση.
Στην ιστοπλάσμωση, ηπατικές αλλοιώσεις υπό τη μορφή
σαφώς περιγεγραμμένων μικρών κοκκιωμάτων απεικονίζονται στην αξονική τομογραφία στο 20% των προσβεβλημένων οργάνων. Στην οξεία φάση διαπιστώνεται ηπατομεγαλία, καθώς και παρουσία λεμφαδένων χαμηλής πυκνότητος στην πύλη του ήπατος. Στο στάδιο της επούλωσης
η παρουσία μικρών ασβεστώσεων, διάσπαρτων στο ήπαρ
και στο σπλήνα, είναι ένα τυπικό, αλλά όχι ειδικό εύρημα.
Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος που
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κοκκιωμάτων στα προσβαλλόμενα όργανα. Η προσβολή του ήπατος ποικίλλει
από την παρουσία ασυμπτωματικών κοκκιωμάτων ως τυχαίο εύρημα, μέχρι την ανάπτυξη πυλαίας υπερτάσης και
ηπατικής ανεπάρκειας. Τόσο στο υπερηχοτομογράφημα
όσο και στην αξονική τομογραφία παρατηρείται ηπατοσπληνομεγαλία και διόγκωση των λεμφαδένων της πύλης
του ήπατος, ενώ στις εικόνες της αξονικής τομογραφίας,
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πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου, διακρίνονται εστιακές χαμηλής πυκνότητος
αλλοιώσεις στο ήπαρ και στο σπλήνα. Δύναται, επίσης,
να παρατηρηθεί ασκίτης, λόγω είτε της δεξιάς καρδιακής
ανεπάρκειας (εξαιτίας της πνευμονικής υπέρτασης) είτε
της πυλαίας υπέρτασης. Η PET/CT έχει ένδειξη στη διερεύνηση σαρκοείδωσης για την ανάδειξη υπερμεταβολικών
λεμφαδενικών διογκώσεων. Με τη χρήση 18F - FDG δεν
είναι δυνατή η διαφορική διάγνωση της σαρκοείδωσης
από την κακοήθεια, καθώς οι εστίες δύναται να είναι υπερμεταβολικές και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, ο συνδυασμός εξέτασης με 18F - FDG και με 18 FMT (μεθυλοτυροζίνη) δύναται να επιτρέψει τη διαφορική διάγνωση της
σαρκοείδωσης από την κακοήθεια, καθώς οι αλλοιώσεις
της σαρκοείδωσης είναι θετικές στη 18 FDG - PET, αλλά
αρνητικές στη 18 FMT - PET, ενώ αμφότερες είναι θετικές
σε ασθενείς με καρκίνο. Χρειάζονται, όμως, περισσότερες
μελέτες για την επιβεβαίωση των ευρημάτων.

Αναφέρθηκαν ενδεικτικά συνήθεις περιπτώσεις αναπτύξεως κοκκιωμάτων στο ηπατικό παρέγχυμα και πώς αυτές
αναγνωρίζονται στις εικόνες της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας. Οι εν λόγω μέθοδοι δύνανται να δείξουν
την προσβολή του ήπατος και να καθορίσουν την έκταση
των αλλοιώσεων, αλλά και να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αυτών. Ωστόσο, τα ευρήματά τους δεν είναι
ειδικά και ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να συνεκτιμώνται με το λοιπό κλινοεργαστηριακό έλεγχο. Σημειώνεται,
επίσης, ότι συχνά στις εν λόγω εξετάσεις αναδεικνύονται
επιπρόσθετα ευρήματα από τον έλεγχο τόσο της κοιλίας,
όπως λεμφαδενοπάθεια, ασκίτης, σπληνομεγαλία κ.ά., όσο και του θώρακος, όπως παρεγχυματικές αλλοιώσεις των
πνευμόνων, λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου, πλευριτικό υγρό κ.ά., στοιχεία που θα αξιολογήσει συνολικά
και σε συνδυασμό με τα λοιπά εργαστηριακά δεδομένα
ο θεράπων ιατρός για τη διερεύνηση της κατάστασης του
ασθενούς.

Abstract
Efthimiadou R. Granulomatous hepatitis. Iatrika Analekta 2012; 3:648-650
Granulomas are frequently localized in the human liver. Up to 10% of liver biopsies reveal the presence of granulomas.
The diagnostic workup should include a thorough medical history and clinical examination as well as a series of medical
tests. Radiographic imaging, Ultrasound techniques, CT and MRI scanning, as well as PET-CT scanning possess a central
role in this process.
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Τα κοκκιώματα αδρά ορίζονται ως αθροίσεις φλεγμονωδών
κυττάρων. Τα επιθηλιοειδή κοκκιώματα είναι περιγραπτά
και αποτελούνται από ποικίλο αριθμό λεμφοκυττάρων, πλασματοκυττάρων και από μεγάλο αριθμό ενεργοποιημένων
μακροφάγων με ωοειδή πυρήνα και άφθονο ηωσινόφιλο
κυτταρόπλασμα (επιθηλιοειδή κύτταρα). Τα φλεγμονώδη
κοκκιώματα είναι συνήθως μικρότερα και αποτελούνται
από μικτό φλεγμονώδες διήθημα. Τα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα είναι συνηθέστερα παρόντα στα επιθηλιοειδή κοκκιώματα. Ο συνδυασμός και των δύο τύπων κοκκιωμάτων
μπορεί να εμφανίζεται στο ίδιο βιοπτικό υλικό.
Τα κοκκιώματα μπορούν να εντοπίζονται οπουδήποτε

2.

1.

Εικ. 1. Σχιστοσωμίαση.
Εικ. 2. Πρωτοπαθής χολική κίρρωση.
Εικ. 3. Σαρκοείδωση.

3.

στο ηπατικό παρέγχυμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
προέχοντα στα πυλαία διαστήματα (πρωτοπαθής χολική
κίρρωση), σε άλλες στα ηπατικά λόβια (φαρμακευτικού
τύπου αλλοιώσεις) και σε άλλες, όπως στη σαρκοείδωση,
και στα πυλαία και στα λόβια.
Ορισμένα κοκκιώματα εμφανίζουν χαρακτηριστικά ασυνήθη και διαγνωστικά της υποκείμενης πάθησης, όπως
η σχιστοσομίαση, με την παρουσία χαρακτηριστικής μορφολογίας παρασιτικών υφών.
Οι ιστοχημικές χρώσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες
στη διαφορική διάγνωση των ηπατικών κοκκιωμάτων
(Ziehl-Neelsen στη φυματίωση, PAS σε παράσιτα, μύκητες,
mycobacterium avium).
Τα ηπατικά κοκκιώματα εμφανίζονται σε πλήθος λοιμωδών και μη νοσημάτων. Για παράδειγμα, σε μη ιογενείς
λοιμώξεις (φυματίωση, σαλμονέλωση, ιστοπλάσμωση,
βρουκέλλωση, λέπρωση, νόσος εξ ονυχισμού γαλής κ.ά.),
σε ιογενείς λοιμώξεις (κυτταρομεγαλοϊός, Epstein-Barr,
HCV λοίμωξη), σε φαρμακευτικού τύπου αλλοιώσεις, σε
παρακείμενες θέσεις νεοπλασμάτων, σε παρουσία ξένου
σώματος, σε ανοσολογικές διαταραχές (πρωτοπαθής χολική κίρρωση, ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.ά.) και σε ιδιοπαθείς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή προσέγγιση των
ηπατικών κοκκιωμάτων είναι η γνώση του ιστορικού και
των υπόλοιπων εργαστηριακών ευρημάτων στον ασθενή.

Abstract
Κatsamagou E. Liver granulomas - The pathologist's view. Iatrika Analekta 2012; 3:651
Hepatic granulomas are present in approximately 4% of liver biopsies. Hepatic granulomas develop through the
interactions of T lymphocytes and macrophages. Hepatic granulomas can cause damage to specific structures (eg,
intrahepatic bile ducts in primary biliary cirrhosis), or infrequently, progressive liver disease with portal hypertension
and cirrhosis (eg, sarcoidosis). Systemic immunologic disorders, infectious diseases, drug hepatotoxicity, and reaction
to neoplastic disease are the major causative factors responsible for granulomas in the liver.
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Hepatorenal syndrome
Vicente Arroyo
Liver Unit Hospital Clinic University of Barcelona, Spain

HRS is a functional renal failure that develops in patients
with advanced cirrhosis as a consequence of a severe
reduction in renal perfusion. There are good evidences
suggesting the functional nature of HRS. Renal histology is
normal or there are lesions that do not justify the reduction
in glomerular filtration rate. The kidneys of cirrhotic
patients with HRS function normally when transplanted
to patients with chronic renal failure. Finally, HRS may
reverse following treatment with vasoconstrictors and
albumin or liver transplantation. HRS occurs in the setting
of a severe impairment of circulatory function characterized
by arterial hypotension and homeostatic activation of the
renin-angiotensin system, sympathetic nervous system and
antidiuretic hormone. In the splanchnic circulation, there is
arterial vasodilation. In contrast, there is vasoconstriction
in most extrasplanchnic territories including the kidneys.
Recent studies have shown that circulatory failure in HRS is
also associated to impairment in cardiac function.
There are two types of HRS. Type-2 HRS is characterized
by moderate and steady renal failure (average serum
creatinine 2 mg/dL). The main feature of patients with
type-2 HRS is refractory ascites due to poor response to
diuretics. Mean survival time after onset of type-2 HRS is 6
months. Type-1 HRS is characterized by acute and rapidly
progressive renal failure (average peak of serum creatinine
4 mg/dl). The rate of progression of renal failure arbitrarily
used to define HRS type-1 has been set as a 100% increase
of serum creatinine reaching a level greater than 2.5 mg/dl
in less than two weeks.
The probability of survival of patients with type-1
HRS is 2-3 weeks. Type-1 HRS usually occurs in closed
temporal relationship to a precipitating event, mainly
spontaneous bacterial peritonitis (SBP). Other infections
are less frequently associated with HRS. Viral, alcoholic,
toxic or ischemic hepatitis superimposed to cirrhosis,
gastrointestinal bleeding and major surgical procedures are
other precipitating events. There are patients with type-1
HRS, however, in whom a precipitating event cannot be
identified. Transient episodes of spontaneous bacteremia
due to translocation of bacteria from the intestinal lumen
to systemic circulation, as well as translocation of bacterial
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products (endotoxin) are frequent in cirrhosis and may act
as precipitating factors.
Conversely, bacterial infection or other precipitating
events may be occasionally associated to type-2 HRS.
Therefore, it is the progression of circulatory failure and not
the existence of a precipitating event what determines the
type of HRS. Type-2 HRS and hyponatremia are risk factors
to develop type-1 HRS. There is now evidence that type-1
HRS is part of a complex syndrome, Acute on Chronic Liver
Failure (ACLF), characterized by multiorgan failure (kidneys,
liver, brain, heart, peripheral circulation, gut, lungs, adrenal
glands).

Other types of renal failure
Nephrotoxicity
Renal perfusion and glomerular filtration rate in patients
with cirrhosis and ascites are maintained by an increased
renal synthesis of vasodilating prostaglandins (PGI2 and
PGE2). These compounds antagonize the renal effects
of angiotensin II, catecholamines and vasopressin.
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which inhibit
prostaglandin synthesis, causes a profound reduction in
renal blood flow and renal failure in a high proportion of
these patients. This feature clearly indicates that vasodilating
prostaglandins have a relevant role in maintaining renal
hemodynamics in patients with cirrhosis and ascites. These
patients are also at risk of developing aminoglycoside
nephrotoxicity. In one study in infected cirrhotic patients
treated with cephalotin plus an aminoglycoside using
urinary beta-2-microglobulin as marker of tubular damage,
the prevalence of acute tubular necrosis was 30%. It is
unknown if patients with cirrhosis are prone to develop
nephrotoxicity by other drugs. There is one study assessing
renal function after the administration of contrast media
showing a very low incidence of nephrotoxicity.
Intravascular volume losses
In patients with cirrhosis and upper gastrointestinal
bleeding, the prevalence of renal failure is 11%. Risk factors
are severity of blood losses (prevalence in patients with
and without hypovolemic shock: 60% vs. 5%) and degree
of liver failure (prevalence in Child-Pugh C and A-B score
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patients: 29% vs. 3%). A significant number of patients
with renal failure after bleeding recover renal function
following volume repletion. This feature suggests pre-renal
azotemia. However, in other patients renal failure persists
or progresses despite resolution of the bleeding episode.
In these cases renal failure may be due to tubular damage
or HRS.
Renal failure occurs in 30% of cirrhotic patients treated with
diuretics. Two types have been identified. The first occurs
in patients continuing diuretic treatment after the complete
mobilization of ascites. If diuretic dosage is not reduced
patients may develop dehydration, hypovolemia and renal
impairment. The second type is observed in patients with
ascites, even with tense ascites. Ascites fluid is reabsorbed
through peritoneal stomas connected to lymphatic vessels
under the diaphragmatic surface of the peritoneum. Ascites
reabsorption varies from patient to patient (from less than
250ml/day to more than 4L/day). If the increase in urine
volume induced by diuretics overcomes the maximum
reabsorption capacity of ascites, hypovolemia and renal
failure develops. In most circumstances, the mechanism
of renal failure is hypovolemia, compensatory increase in
endogenous vasoconstrictor systems and secondary renal
hypoperfusion. Diuretic induced renal failure, however
does not progress to severe renal impairment because the
renal response to diuretics decreases when renal function
is moderately impaired. This explains why diuretic induced
renal failure is always reversible after diuretic withdrawal or
the expansion of plasma volume.
Renal failure associated to infection
One third of patients with cirrhosis and SBP develop renal
failure despite rapid infection resolution with antibiotics.
In 30% renal failure is transient, in 25% it follows a steady
course, and in 45% a rapidly progressive renal failure
develops. The prevalence of steady or progressive renal
failure in other types of infection is significantly lower.
Fasolato et al detected progressive renal failure in 15% of
patients with acute pyelonephritis, but not in patients with
pneumonia or cellulitis. Terra et al observed that patients
with spontaneous bacteraemia, urinary tract infection,
cellulitis and pneumonia responding to antibiotics only
develop transient renal failure. The mechanism by which SBP,
an infection that responds rapidly to antibiotic treatment, is
associated to such a high incidence of renal failure is related
to two features. First, there is an exaggerated inflammatory

response to sepsis in decompensated cirrhosis with ascites.
Doses of endotoxin that do not produce changes in systemic
hemodynamics in healthy rats induce arterial hypotension
and 100 times higher increment in plasma cytokines (TNF
and IL-6) levels in cirrhotic rats with ascites. In human
cirrhosis the increase in the plasma levels of cytokines
after sepsis is 20 times higher and more prolonged in time
than in non-cirrhotic subjects. The second feature is that
cirrhotic patients with ascites already present a significant
impairment in systemic and renal hemodynamics and
this predisposes to further deterioration of circulatory
function and renal failure. The observation that patients
with increased serum creatinine or dilutional hyponatremia
prior to infection and intense inflammatory response
(high concentration of polimorphonuclear leucocytes and
cytokines in ascitic fluid) at infection diagnosis are at high
risk of developing renal failure after SBP, and that risk can
be dramatically reduced by volume expansion with i.v
albumin at infection diagnosis is in agreement with this
contention.
Parenchymal renal diseases
Patients with cirrhosis frequently develop parenchymal
kidney diseases due to deposition of immunocomplexes
related to hepatitis B or C viral antigens or antigens
translocated from the intestinal lumen to the systemic
circulation (IgA nephropathy). Necropsy studies have
reported glomerular abnormalities in most patients with
posthepatitic or alcoholic cirrhosis. However, in only a
minority the lesions are of enough severity to cause renal
failure. In these patients, there is usually proteinuria and/
or hematuria. A recent study has shown that patients with
cirrhosis and renal failure also present frequently lesions
affecting ÒnonglomerularÓ renal structures, such as the
vessels, the tubules or the interstitium in the absence of
significant proteinuria or hematuria, suggesting that arteritis
could induce normotensive ischemic tubular damage.
Studies on renal pathology using transvenous renal biopsy,
a relatively safe procedure, are clearly needed to better
define the real impact of vascular lesions on renal function
in cirrhosis.

Diagnosis
The clinical diagnosis of renal failure in cirrhosis is based on
serum creatinine concentration and/or blood urea nitrogen.
However, they are poor markers of GFR. The usefulness of

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 14 | Έτος 2012

653

Hepatorenal syndrome

other estimators of GFR such as serum cystatin C needs
to be explore in these patients. Renal failure in cirrhosis is
arbitrarily defined as a serum creatinine greater than 1.5
mg/dL, although it is well known that below this level of
serum creatinine patients may have severe reduction of
GFR. The most accepted criteria for the diagnosis of HRS are
those proposed by the International Ascites Club which are
based on the exclusion of other types of renal failure such
as parenchymal renal disease (no hematuria or proteinuria,
normal renal echography), acute tubular necrosis (no shock
or treatment with nephrotoxic drugs), or hypovolemia (no
improvement of renal function after the expansion of
plasma volume with saline solution or albumin). However,
this is an oversimplification of the problem. Renal failure
in the context of hematuria or proteinuria, treatment with
potentially nephrotoxic drugs or shock may be HRS.
The most important differential diagnosis of renal failure in
cirrhosis is between type-1 HRS and acute tubular necrosis
(ATN) because they require rapid therapeutic decisions
with different treatments. The parameters traditionally used
to differentiate ATN from functional renal failure (urinary
sodium excretion and urinary to plasma osmolality ratio)
are of no value in patients with cirrhosis and ascites. On
the other hand, granular casts may be found in the urinary
sediment in both HRS and ATN and the diagnostic value of
tubular epithelial cells casts has never been studied. There
are few investigations assessing markers of tubular damage
in cirrhosis. The urinary β2 microglobulin has been shown
useful in the diagnosis of aminoglycoside nephrotoxicity.
β2 microglobulin is filtrated by the glomerulus and almost
completely reabsorbed in the proximal tubule. In ATN due
to aminoglycoside there is necrosis in the proximal tubule
and a marked increase in β2 microglobulin concentration
in the urine. Other urinary biomarkers such as, gammaglutamyl transpeptidase, transaminases, neutrophil
gelatinase-associated lipocalin (NGAL), liver-type fatty acid
binding protein (L-FABP), interleukin-18 (IL-18) and kidney
injury molecule-1 (KIM-1) have not been evaluated in the
differential diagnosis between type-1 HRS and ATN.

Mechanism
Type-1 and type-2 HRS are not different expression of a
common underling disorder but rather different syndromes.
Type-2 HRS probably represents the extreme expression
of the systemic circulatory dysfunction that spontaneously
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occurs in cirrhosis. In contrast, type-1 HRS is an acute
complication that develops within few days or weeks after
a precipitating event.
Type-2 HRS
According to the peripheral arterial vasodilation
hypothesis, cirrhosis and portal hypertension induce
a slowly progressive splanchnic arterial vasodilation,
reduction in arterial blood volume, hypotension
and homeostatic activation of the renin-angiotensin
system, sympathetic nervous system and vasopressin.
An enhanced local production of nitric oxide and
other vasodilatory substances is in the origin of these
abnormalities. At initial phases of decompensated
cirrhosis, when the activation of vasoconstrictor systems
is moderate, patients develop sodium retention and
ascites. In more advanced stages, there is activation of
vasopressin leading to dilutional hyponatremia.
Finally, at the most advanced phases, when circulatory
dysfunction is extreme, renal vasodilator systems
are overcome and patients develop severe renal
vasoconstriction and type-2 HRS. This is not only due to
an intense overactivity of the endogenous vasoconstrictor
systems but also probably to a reduction in the renal
synthesis of vasodilator prostaglandins, suggested by
the reduction in the renal excretion of prostaglandin E2
and prostacyclin and the low tissue levels of prostacyclin
synthase in patients with HRS. Recent experimental studies
have shown that cirrhotic rats with ascites undergo an
intense process of vascular remodelling with increased
angiogenesis in the splanchnic circulation. In addition,
human studies have shown that in cirrhosis there is also a
progressive deterioration of heart function with significant
reduction in cardiac output and impairment of chronotropic
function. Circulatory dysfunction in cirrhosis is, therefore,
the result of a multifactorial process leading to impairment
in effective arterial blood volume, and type-2 HRS
represents the extreme expression of this process. Several
features support this sequence of events:
1. Angiotensin II or V1 vasopressin blockade is associated
to arterial hypotension in decompensated cirrhosis
indicating that activation of the vasoconstrictor systems is
a homeostatic response to maintain arterial pressure.
2. The two major vascular territories participating in
the regulation of arterial pressure are the renal and the
splanchnic circulation. In cirrhosis there is resistance
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to the splanchnic vasoconstrictor effect of angiotensin
II, vasopressin and catecholamines. Arterial pressure
homeostasis, therefore, predominantly occurs in the renal
circulation, and this explains the predisposition of cirrhotic
patients to develop renal failure.
3. Studies using Echo Doppler and Magnetic Resonance
techniques in patients with decompensated cirrhosis have
shown that in addition to renal vasoconstriction, there
is vasoconstriction in other extra-splanchnic territories
including the brain, muscle and skin, and liver.
4. The degree of activity of the vasoconstrictor systems is
significantly higher, the cardiac output and the heart rate
significantly lower, and the degree of extra-splanchnic
vasoconstriction (kidney, liver and brain) significantly
more intense in patients with type-2 HRS as compared to
decompensated cirrhosis with normal serum creatinine.
Type-1 HRS
Type-1 HRS occurs in the setting of a very rapid reduction
(days or few weeks) in systemic vascular resistance and
cardiac output, activation of endogenous vasoconstriction
system and fall in blood perfusion to extrasplanchnic
organs. These abnormalities, which are also observed in
type-2 HRS, are much more intense in type-1 HRS and
explain the severity of renal failure as well as probably
the failure in the function of other organs and systems
(liver, brain, adrenals, lungs, defensive mechanism
against infections) that characterizes ACLF. The most
accepted pathophysiologic mechanism of ACLF is a
severe inflammatory-immune systemic response due to
infection or to other causes. Risk factors of type-1 HRS
are impairment in systemic hemodynamics (low cardiac
output, high plasma renin activity and noradrenaline
concentration), low GFR and dilutional hyponatremia.
Patients with type-2 HRS are at a higher risk of type-1
HRS following the development of a precipitating event.

Treatments of type-1 HRS
Vasoconstrictors and albumin
Intravenous terlipressin and albumin infusion is the
treatment of choice of type-1 HRS. Numerous pilot
studies have shown that it induces reversal of type-1HRS
(decrease in serum creatinine below 1.5 mg/dl) in 40%60% of Patients and moderate increase in survival in these
patients. These features have been recently confirmed
in 2 prospective randomized controlled trials comparing

terlipressin plus albumin vs. albumin alone. The American
study was blinded and the Spanish trial unblinded. Reversal
of HRS was observed in approximately 40% of patients in
the therapeutic arms and in less than 20% in the control
arms. Both studies were unable to detect differences in
survival but they confirmed increased survival in patients
showing reversal of HRS. A meta-analysis recently published
confirms that terlipressin plus albumin prolongs short-term
survival in type-1 HRS. Response to therapy is characterized
by a slowly and sustained reduction in serum creatinine
and improvement in systemic hemodynamics as reflected
by marked suppression of the plasma levels of renin and
norepinephrine. This is associated with increase in arterial
pressure, urine volume, and serum sodium concentration.
Median time to reversal of HRS is 7 days and depends on
pre-treatment serum creatinine, the time being shorter in
patients with lower baseline serum creatinine concentration.
Following discontinuation of treatment HRS recurs is less
than 20% of patients but reversal of HRS (long-lasting in
most cases) can be obtained after retreatment with the
same therapeutic schedule.
The mechanism by which 40%-60% of patients with
HRS do not respond to pharmacological treatment is
probably multifactorial. Preliminary data indicate that
the continuous infusion of terlipressin can increase the
probability of reversal of HRS up to 75% what suggests
that the way of drug administration could be an important
factor. On the other hand, patients with HRS and very high
serum creatinine levels (5-7 mg/dl) usually do not respond
to terlipressin either increasing arterial pressure or reducing
the serum creatinine concentration. Therefore an early
treatment could be a second important factor for a positive
response. Finally, in other cases the mechanism of renal
failure may not be HRS but rather an intra-renal disease
(i.e: acute tubular necrosis).
In our center, terlipressin dosage is started with 0.5 mg/
4 hours. If serum creatinine does not decrease by more
than 30% in 3 days, the dose should be doubled. The
maximal recommended dose of terlipressin is 12 mg/day.
Albumin should be given starting with a priming dose of 1
g/kg of body weight followed by 20-40 g/day. It is advisable
to monitor central venous pressure. In patients responding
to therapy, treatment should be kept until normalization of
serum creatinine (< 1.5 mg/dl). This protocol is based on
our own clinical experience. Complications associated with
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terlipressin therapy are related to its vasoconstrictor effect
and includes ischemic events in tongue, fingers, intestines
and heart. They are infrequent. Dilutional hyponatremia
improves in patients responding to treatment. Preliminary
data also suggest that the incidence of side effects is lower
when terlipressin is given as continuous infusion. Factors
associated with reversal of HRS are serum bilirubin <10mg/
dL and increase in mean arterial pressure over 5 mmHg.
Treatment response was 100% in patients with both
predictors, 53% in patients with serum bilirubin < 10mg/
dL, 25% in patients with increase in mean arterial pressure,
and only 10% in the remaining patients.
Noradrenaline is also effective in type-1 HRS. There
are 2 small randomized controlled trials showing that
this vasoactive drug may be as effective as terlipressin.
Midodrine, an oral vasoconstrictor with α-adrenergic effect,
plus octreotide, a somatostatin analogue, in combination
with albumin, have demonstrated to improve renal
function in patients with HRS in studies with low number
of patients. However, this treatment is less effective than the
combination of terlipressin plus albumin.
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
Three pilot studies have evaluated TIPS in patients with
type-1 HRS and relatively preserved hepatic function
(Child-Pugh score < 12). They showed reversal of HRS and
survival over 3 months in approximately 50% of cases.
Hepatic encephalopathy was a common event following
the procedure but it responded easily to medical therapy
in most cases. TIPS, therefore, could be an alternative
treatment of type-1 HRS in patients without response to
terlipressin plus albumin.
Renal replacement therapy and albumin dialysis
Both hemodialysis or continuous hemofiltration have
been used to treat patients with cirrhosis and acute renal
failure. However, published information is very scant and
in most studies type-1 HRS was not differentiated from
ATN. There are numerous pilot studies suggesting that
albumin dialysis (MARS or Prometheus systems) may have
beneficial effects in patients with type-1 HRS. Three large
randomized controlled trials have so far been performed.
In the first study, albumin dialysis with the MARS system
was found to be more effective than standard medical
therapy in the management of patients with grade III-IV
hepatic encephalopathy. Most patients had severe HRS and
the treatment was found to be safe. The two other trials
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compared albumin dialysis with standard medical therapy
in patients with type-1 HRS (MARS) of with type-1 and 2
HRS (Prometheus). Significant beneficial effect on hepatic
encephalopathy was observed in the MARS study but not
in survival. In the Prometheus trial no effect on survival was
observed in the whole group, but a significant improvement
was observed in type-1 HRS patients. The administered
dosage of dialysis was very low in both studies (6 sessions
of six hours in 21 days). Further studies are clearly needed
to ascertain the potential role of albumin dialysis in type-1
HRS.

Treatments of type-2 HRS
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt
Five trials comparing TIPS versus therapeutic/large volume
paracentesis in patients with refractory and/or recurrent
ascites have so far been published. Unfortunately, very few
of these patients had HRS. Therefore, data from these trials
are not valid for the evaluation of TIPS in patients with
type-2 HRS. There are only two pilot studies specifically
assessing TIPS in type-2 HRS. In these studies reversal
of HRS and significant control of ascites was obtained in
most patients. More than 50% of cases developed hepatic
encephalopathy after TIPS. 70% of patients were alive after
one year of follow-up. The mechanism of improvement
of renal function in type-2 HRS after TIPS insertion has
not been specifically investigated. The reduction of portal
hypertension secondary to a decrease in the degree of
splanchnic arterial vasodilation and to an improvement in
systemic hemodynamics is probably the main pathogenic
mechanism involved. TIPS, therefore, appears to be
effective in reversing type-2 HRS. Randomized controlled
trials using the recently introduced covered stents, with
lower incidence of shunt malfunction, are required to
ascertain the role of TIPS in the management of patients
with type-2 HRS.
Vasoconstrictors and albumin
There are few data on the effect of terlipressin plus
albumin in patients with type-2 HRS. Reversal of HRS was
obtained in most cases. However, a high prevalence of HRS
recurrence (greater than 50%) after stopping treatment has
been described.

Liver transplantation
Liver transplantation is the treatment of choice in patients
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with advanced cirrhosis, including those with type-1 and
type-2 HRS. The hemodynamic and neurohormonal
abnormalities associated with HRS disappear within the
first month after liver transplantation and the patients
regain a normal ability to excrete sodium and free water.
Patients with HRS who undergo transplantation have
more complications, spend more days in the intensive
care unit, and have a higher in-hospital mortality rate
than transplanted patients without HRS. The longterm survival of patients with HRS who undergo liver
transplantation however is good, with a three-year
probability of survival of 60%. This survival rate is only
slightly reduced compared to that of transplantation in
patients without HRS (which ranges between 70% and
80%). The main problem of liver transplantation in
type-1 HRS is its applicability. Due to their extremely
short survival, most patients die before transplantation.
The introduction of the MELD score for listing has
partially solved the problem since patients with HRS are
generally allocated in the first places of the waiting list.
Treatment of HRS with vasoconstrictors and albumin
improves survival in the group of patients with response
to treatment, increasing the number of patients reaching
liver transplantation. In addition, reversal of HRS before
transplantation may decrease early morbidity and
mortality after transplantation and prolong survival.

Prevention
Three randomized controlled studies have shown that
HRS can be prevented in specific clinical settings. The
administration of albumin (1.5 g/kg IV at infection diagnosis
and 1 g/kg IV 48 hours later) to patients with cirrhosis and
SBP markedly reduced the incidence of type-1 HRS (10%
vs. 33%), hospital mortality rate (10% vs. 29%) and the
3-month mortality rate (22% vs. 41%).
Primary prophylaxis of SBP using long-term selective
intestinal decontamination with oral norfloxacin in patients
with low ascitic fluid protein concentration (<15g/L) and
severe liver failure (Child-Pugh score ≥9 with serum
bilirubin >3mg/dl) or renal failure (serum creatinine ≥
1.2 mg/dl or serum sodium ≤130 mEq/L) was associated
with a significant decrease in one-year probability of
development of SBP (7% vs. 61%) and type-1 HRS (28%
vs. 41%) and to a significant increase in the 3-month and
one-year probability of survival (94% vs. 62% and 60%
vs. 48%, respectively). Alternative oral antibiotics are
ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole. Finally,
the administration of the tumour necrosis factor inhibitor
pentoxifylline (400 mg 3 times a day) to patients with
severe acute alcoholic hepatitis superimposed to cirrhosis
reduced the occurrence of HRS (8% in the pentoxifylline
group vs. 35% in the placebo group) and the hospital
mortality (24% vs. 46%, respectively).
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Στην Αμερική 13,8 εκατ. άνθρωποι καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλης και 15.000 θάνατοι ετησίως
οφείλονται σε κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας. Ασθενείς
με αλκοολική κίρρωση έχουν 5ετή επιβίωση κατά 25%
και 10ετή κατά 7%. Η αλκοολική ηπατοπάθεια είναι πολυσυστηματική νόσος με ευρύτερα οικογενειακά, εργασιακά και γενικότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Παθοφυσιολογία της αλκοολικής ηπατοπάθειας
Η παθοφυσιολογία της αλκοολικής ηπατοπάθειας έχει
τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της πολυπλοκότητας των μηχανισμών και του μεγάλου φάσματος της ιστολογικής
νόσου.
1) Ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλης
Από πολλών ετών είναι γνωστό ότι: α) η ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλης συσχετίζεται με την εμφάνιση αλκοολικής κίρρωσης, β) το 20% των ατόμων που καταναλώνουν >200 gr αλκοόλης ημερησίως αναπτύσσει κίρρωση
έπειτα από 13 χρόνια και το περίπου 50% έπειτα από 20
χρόνια, και γ) οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην εμφάνιση ηπατικής νόσου. Νεότερες μελέτες από την Ιταλία
και τη Δανία με αναλυτικά ερωτηματολόγια και μεγάλο
πληθυσμό ατόμων έδειξαν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατικής νόσου συσχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλης
>30 gr ημερησίως και αυξάνεται αναλογικά με το ποσό
κατανάλωσης. Σε άτομα που καταναλίσκουν 30 ή 60 gr
ημερησίως ηπατική νόσος εμφανίζεται σε ποσοστό 5,5%
και 10% αντίστοιχα. Η κατανάλωση εκτός γευμάτων, η
κατανάλωση διαφορετικών ποτών και η κατανάλωση άλλων πλην κρασιού ποτών φαίνεται να παίζει επίσης ρόλο.
Δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες, πλούσια σε λίπη και ιδιαίτερα σε πολυακόρεστα, η παχυσαρκία και η παρουσία
υπεργλυκαιμίας φαίνεται επίσης να συσχετίζονται με την
ανάπτυξη αλκοολικής ηπατικής νόσου. Τα ÇεπιτρεπόμεναÈ όρια είναι 40 gr και 20 gr ημερησίως για τους άνδρες
και τις γυναίκες αντίστοιχα.
2) Φύλο
Η μεγαλύτερη ευαισθησία της αλκοολικής ηπατοπάθειας
στις γυναίκες είναι αποτέλεσμα: α) του μικρότερου όγκου
κατανομής της αλκοόλης, β) της μειωμένης έκφρασης της

αλκοολικής δευδρογενάσης (ADH), ενζύμου μετατροπής
της αλκοόλης σε ακεταλδεΰδη, στο γαστρικό βλεννογόνο
συγκριτικά με τους άνδρες και, τέλος, γ) της αυξημένης
διαπερατότητας ενδοτοξινών από το έντερο λόγω των
οιστρογόνων και παραγωγή TNF από τα κύτταρα Kupffer.
3) Γενετικοί παράγοντες
Διάφορες μελέτες προσπάθησαν να συσχετίσουν τον πολυμορφισμό διαφόρων κυτταροκινών, ενζύμων μεταβολισμού της αλκοόλης, ουσιών που αφορούν στο οξειδωτικό stress και άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην
ανοσιακή απάντηση. Οι μελέτες αυτές, αν και δίνουν
το στίγμα μιας πιθανής συσχέτισης ορισμένων μεταλλαγών με αυξημένο κίνδυνο αλκοολικής νόσου, χρήζουν
περαιτέρω επιβεβαίωσης σε ευρύτερο και γενικότερο
πληθυσμό. Για παράδειγμα ο πολυμορφισμός A σε G στο
εξόνιο-1 του κυτταροτοξικού Τ λεμφοκυτταρικού αντιγόνου 4 (CTL-4) φαίνεται να συσχετίζεται με μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης αλκοολικής κίρρωσης και η παρουσία
Α στη θέση 627 του προαγωγέα της IL-10 συσχετίζεται
με διαταραχές της ανοσιακής απάντησης και της φλεγμονώδους αντίδρασης.
4) Ανοσολογικοί παράγοντες
Ένα από τα κλινικά χαρακτηριστικά που έχουν συσχετιστεί με τη συμμετοχή του ανοσιακού συστήματος στην
αλκοολική ηπατοπάθεια είναι η επιδείνωση της οξείας
αλκοολικής ηπατίτιδας 2-3 εβδομάδες μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και τη διακοπή της
κατανάλωσης αλκοόλης. Εργαστηριακά ανιχνεύονται αντιπυρηνικά και έναντι λείων μυϊκών ινών αντισώματα σε
ποσοστό 10%-20% στην οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και
την κίρρωση. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση της IgA ανοσοσφαιρίνης στον ορό και εναπόθεση της IgA1 στο ήπαρ,
καθώς και διάχυτη αύξηση των γ-σφαιρινών.
Εκτός της σημαντικής αύξησης των προφλεγμονωδών
κυτταροκινών, όπως των TNF-a, IL-6, και TGF-b, υπάρχει
και ενεργοποίηση της κυτταρικής ανοσίας. Συγκεκριμένα περιφερικά κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα ασθενών με
αλκοολική κίρρωση αντιδρούν έναντι αυτολόγων ηπατοκυττάρων σε κυτταροκαλλιέργειες. Επιπλέον ανιχνεύονται στο αίμα αντισώματα έναντι τροποποιημένων πρωτε-
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ϊνών του ηπατοκυττάρου (νεοαντιγόνα) με την επίδραση
της ακεταλδεΰδης και αντισώματα έναντι της μιτοχονδριακής πρωτεΐνης θερμικού shock (HSP-60) στο αίμα και
στο ήπαρ ασθενών με οξεία αλκοολική ηπατίτιδα.
5) Κυτταροκίνες και οξειδωτικό stress
Κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού της αιθανόλης από
το μικροσωμιακό ενζυμικό σύστημα CYP2E1 και τα μιτοχόνδρια του ηπατοκυττάρου παράγονται ελεύθερες οξειδωτικές ρίζες (free radicals) και ανιόντα σουπεροξειδίου
(O2-). Επιπλέον, ο κύριος ενδοκυττάριος αντι-οξειδωτικός
παράγοντας, η γλουταθειόνη, μειώνεται λόγω κατανάλωσης και μειωμένης σύνθεσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι
το οξειδωτικό stress του ηπατοκυττάρου που προκαλεί
βλάβη στο κυτταρικό και μιτοχονδριακό DNA, υπεροξείδωση λιπιδίων και πρωτεϊνών.
Σε επίπεδο κυτταροκινών η κατανάλωση αλκοόλης λόγω άμεσης δράσης στο επιθήλιο του εντέρου και συμφορητικής πυλαίας εντεροπάθειας διευκολύνει την είσοδο
ενδοτοξινών (LPS) από Gram (-) βακτηρίδια στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κυττάρων
Kupffer και την παραγωγή κυτταροκινών (TNF-a, IL-1, IL6, IL-8, MCP-1, MIP-1, TGF-b κ.ά.). Οι κυτταροκίνες αυτές
αυξάνουν τη φλεγμονώδη αντίδραση, την προσέλευση
πολυμορφοπυρήνων (IL-8) και μονοπυρήνων (MCP-1)
στο ήπαρ και αποτελούν παράγοντες ενεργοποίησης
των αστεροειδών κυττάρων που μετατρέπονται σε μυοϊνοβλάστες/ινοβλάστες που παράγουν κολλαγόνο και
εξωκυττάριο ουσία (TGF-b).
6) Διαταραχή μεταβολισμού λιπαρών οξέων (στεάτωση)
Το ήπαρ φυσιολογικά μεταβολίζει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) με τρεις τρόπους, τη μιτοχονδριακή βοξείδωση (κυρίως), την υπεροξυσωμιακή β-οξείδωση
και τη μικροσωμιακή ω-οξείδωση. Η αύξηση του λόγου
NADH/NAD στο ηπατοκύτταρο, ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού της αλκοόλης, μειώνει τα απoθέματα του
NAD που χρειάζεται για τη μιτοχονδριακή β-οξείδωση
των λιπαρών οξέων. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση των FFA
στο ήπαρ, που εμποδίζει τη μιτοχονδριακή β-οξείδωση
με αποτέλεσμα την επαγωγή του ενζυμικού συστήματος
P450-2E1 και 4A, την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου και την καταστροφή μιτοχονδριακών και άλλων
κυτταρικών μεμβρανών. Επίσης, η αυξημένη υπεροξυσωμιακή β-οξείδωση αυξάνει περαιτέρω τις ελεύθερες ρίζες
Ο2, αλλά και τη θερμική ενέργεια εντός του κυττάρου,
η δε αυξημένη μικροσωμιακή ω-οξείδωση δημιουργεί
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δικαρβοξυλικά FFA που με διάφορους μηχανισμούς οδηγούν σε ηπατοκυτταρική απόπτωση και καθιστούν τα
ηπατοκύτταρα ευάλωτα σε δευτερογενείς επιθέσεις από
ενδοτοξίνες και TNF-α. Εκτός όλων αυτών, η αύξηση του
λόγου NADH/NAD επιφέρει στροφή προς την κατεύθυνση της παραγωγής λιπαρών οξέων μέσω του ακετυλοCoA και αύξηση της παραγωγής τριγλυκεριδίων. Τέλος,
η σύνδεση της ακεταλδεΰδης, μεταβολικού προϊόντος
της αιθανόλης, με την τουμπουλίνη του κυτταροσκελετού προκαλεί διαταραχή απέκκρισης των VLDL από το
ηπατοκύτταρο.
Συμπερασματικά οι διαταραχές μεταβολισμού των λιπαρών οξέων και απέκκρισης των τριγλυκεριδίων συνεπάγονται στεάτωση των ηπατοκυττάρων κατ᾿ αρχάς και
συμμετέχουν στην έναρξη της φλεγμονώδους αντίδρασης (στεατοηπατίτιδα) ακολούθως.

Κλινική εικόνα
Εξαρτάται από τη βαρύτητα της υποκείμενης βλάβης
του ήπατος
Παρουσιάζει ευρύ κλινικό φάσμα που επεκτείνεται από
την ασυμπτωματική μορφή μέχρι την παρουσία κλινικών
σημείων κίρρωσης με στίγματα ηπατικής νόσου, πυλαίας
υπέρτασης και των επιπλοκών της. Επιπλέον, υπάρχουν
συχνά κλινικά συμπτώματα και σημεία από άλλα συστήματα, όπως η παρουσία διατατικής καρδιοπάθειας, πολυνευροπάθειας, συνδρόμου Wernicke-Korsakof, χρονίας
παγκρεατίτιδας και συνδρόμου δυσαπορρόφησης.
Λιπώδες ήπαρ
Αποτελεί το αρχικό στάδιο της αλκοολικής ηπατοπάθειας
και ευρίσκεται σε ποσοστό 80%-90% των ατόμων που καταναλίσκουν >60 gr αλκοόλης την ημέρα. Είναι ασυμπτωματικό εκτός από αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο
λόγω ηπατομεγαλίας που υπάρχει σε ποσοστό 70%.
Από εργαστηριακή πλευρά η AST είναι συνήθως αυξημένη, αλλά <5 x UNL και ο λόγος AST/ALT >2. Το τελευταίο εύρημα χαρακτηρίζει την ηπατοπάθεια αλκοολικής
αιτιολογίας, αλλά δεν ισχύει όταν υπάρχει κίρρωση. Η
αύξηση της γ-GT αποτελεί συχνά τη μόνη εργαστηριακή διαταραχή, ενώ αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης
παρατηρείται σε ποσοστό 30%. Η χολερυθρίνη, η λευκωματίνη και ο χρόνος προθρομβίνης είναι φυσιολογικά. Η φεριττίνη του ορού είναι αυξημένη σε ποσοστό
53%-62% και οφείλεται στην πρόσληψη σιδήρου από
τα αλκοολούχα ποτά και την επαγωγή της ως πρωτεΐνη
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οξείας φάσης. Αυξημένα τριγλυκερίδια και χοληστερίνη
παρατηρούνται σε ποσοστό 20%-80%, ιδιαίτερα επί συνυπάρχουσας παχυσαρκίας.
Στο υπερηχογράφημα παρατηρείται αύξηση της ηχογένειας του ηπατικού παρεγχύματος σε σχέση με τους
νεφρούς με ευαισθησία 89% και ειδικότητα 93% για
τη λίπωση/στεάτωση. Ιστολογικά παρατηρείται άλλοτε
άλλου βαθμού λίπωση του ήπατος. Το στάδιο αυτό της
ηπατικής νόσου είναι αντιστρεπτό μετά τη διακοπή της
αλκοόλης.
Οξεία αλκοολική ηπατίτιδα
Η κλινική εικόνα της οξείας ηπατίτιδας παρουσιάζει ένα
ευρύ κλινικό και εργαστηριακό φάσμα. Παρατηρείται σε
άτομα που έχουν υποκείμενη ηπατική νόσο, συνήθως
κίρρωση (80%), και έχουν πρόσφατα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο
είναι ο ίκτερος με χολερυθρίνη >10 mg. Ανορεξία, κακουχία, αδυναμία και ιδιαίτερα πυρετός χωρίς υποκείμενη λοίμωξη είναι συχνά κλινικά στοιχεία. Ασκίτης
και περιφερικά οιδήματα παρατηρούνται σε ποσοστό
>70%. Έκδηλη ηπατική εγκεφαλοπάθεια παρατηρείται
σε ποσοστό 20%-30% και ολιγουρία στο πλαίσιο του
ηπατονεφρικού συνδρόμου. Λοίμωξη, συνήθως αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα ή μικροβιαιμία, απαντάται
σε ποσοστό 20%-25%. Στη συγκεκριμένη κλινική εικόνα
ενίοτε προστίθενται: α) εκδηλώσεις που αφορούν στο
σύνδρομο στέρησης, όπως τρόμος, ανησυχία, παραισθήσεις, διέγερση, επιληπτικές κρίσεις, ταχυκαρδία, β) εκδηλώσεις συνδρόμου Wernicke-Korsakof, οφθαλμοπληγία,
απάθεια-σύγχυση, αταξία και διαταραχές μνήμης.
Εργαστηριακά, εκτός της αυξημένης χολερυθρίνης,
παρατηρούνται: α) αύξηση των αμινοτρανσφερασών, αλλά πάντοτε σε επίπεδα <400 IU/ml, β) παράταση του
χρόνου προθρομβίνης, και γ) υπολευκωματιναιμία. Η
απέκκριση Νa είναι ελαττωμένη (Νa ούρων <10 mEq/L)
χωρίς να υπάρχει ηπατονεφρικό σύνδρομο και το Νa στον
ορό είναι συνήθως <130 mEq/l στο πλαίσιο διαταραχής
ομοιόστασης του ύδατος με κατακράτηση και ανάπτυξη
δευτεροπαθούς υπεραλδοστερινισμού. Ο αριθμός των
λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα είναι >10.000, ενίοτε με
τιμές που φθάνουν τις 30-40.000 κύτταρα με λευχαιμοειδή αντίδραση. Χαρακτηριστική είναι ή αύξηση των
ουδετεροφίλων >5.550 χωρίς να υπάρχει υποκείμενη
λοίμωξη. Οι δείκτες οξείας φλεγμονής (CRP, ινωδογόνο,
κ.λπ.) είναι αυξημένοι. Χαρακτηριστικό κλινικό στοιχείο

της οξείας αλκοολικής ηπατίτιδας είναι η επιδείνωση των
κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων 2-3 εβδομάδες
μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και
τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλης. Οφείλεται σε
φλεγμονώδη και ανοσολογική αντίδραση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δίκην καταρράκτου. Η θνησιμότητα
είναι μεγάλη και κυμαίνεται στο 25%-75% ανάλογα με
τη βαρύτητα της οξείας ηπατίτιδας και της υποκείμενης
ηπατικής νόσου και των επιπλοκών της. Τα συχνότερα
αίτια θανάτου είναι η εγκατάσταση ηπατονεφρικού συνδρόμου (25%-70%) και η σηψαιμία
Κίρρωση του ήπατος
Στην περίπτωση ανάπτυξης κίρρωσης, η κλινική εικόνα
και τα εργαστηριακά ευρήματα δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα των άλλων τύπων κίρρωσης. Υπάρχουν, όμως,
κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που παρατηρούνται συχνότερα στην κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας. Για παράδειγμα τα στίγματα της χρονίας ηπατικής νόσου είναι
πιο έκδηλα, όπως οι αραχνοειδείς σπίλοι, η γυναικομαστία, η ίνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (σύνδρομο
Dupuytren). Επίσης, τo κιρρωτικό ήπαρ της αλκοολικής
νόσου είναι μεγάλο σε αντίθεση με το μικρό ρικνό κιρρωτικό ήπαρ των ιογενών ηπατιτίδων ή της αυτοάνοσης
ηπατίτιδας. Επιπλέον οι επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης, ασκίτης - κιρσοί/κιρσοραγία - εγκεφαλοπάθεια στην
περίπτωση της ανάπτυξης μη αντιρροπούμενης κίρρωσης
είναι δυσάνολογα έκδηλες σε σύγκριση με το βαθμό της
ηπατικής ανεπάρκειας.
Στους ασθενείς με κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας
είναι δυνατό να συνυπάρχουν άλλα νοσήματα και εκδηλώσεις από άλλα συστήματα. Έτσι πρέπει να αναζητείται
η παρουσία συμπτωμάτων και ευρημάτων διατατικής
μυοκαρδιοπάθειας, χρονίας παγκρεατίτιδας, συνδρόμου
δυσαπορρόφησης και πολυνευροπάθειας. Ιδιαίτερα η
πολυνευροπάθεια είναι συχνή ηλεκτρονευρογραφικά
(αισθητικού κυρίως τύπου αξονική πολυνευροπάθεια),
αλλά και πολλές φορές κλινικά έκδηλη με διαταραχές
βάδισης και αισθητικού τύπου διαταραχές (καυσαλγία,
δυσαισθησίες, αδυναμία στήριξης κ.λπ.)

Γενικότερη εργαστηριακή εικόνα ασθενούς
με αλκοολική ηπατοπάθεια
Χαρακτηριστικό εύρημα είναι η μακροκυττάρωση λόγω
διαταραχής της σύνθεσης των λιποπρωτεϊνών της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων. Η παρουσία υψηλού δεί-
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κτη MCV έχει ειδικότητα 85%-91% σε περίπτωση κατανάλωσης αλκοόλης >50 gr/ημ. Η αναιμία δύναται να είναι
μεγαλοβλαστική λόγω ένδειας φυλλικού οξέος και Β12
από μειωμένη απορρόφηση ή και λήψη, αιμολυτική λόγω
παρουσίας ακανθοκυττάρων, σιδηροπενική λόγω χρονίας
απώλειας αίματος από το γαστρεντερικό σωλήνα (πυλαία
γαστροπάθεια, κιρσοί, διαβρώσεις).
Ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ)
Η ανάπτυξη ΗΚΚ προϋποθέτει συνήθως την παρουσία
υποκείμενης κίρρωσης. Η κατανάλωση αλκοόλης ευθύνεται για το 30%-60% των ΗΚΚ στην Ευρώπη, το 32%
στην Αμερική και το 42% στην Ιταλία. Στην Ελλάδα το
ποσοστό είναι της τάξεως του 17%. Ο σχετικός κίνδυνος
ανάπτυξης ΗΚΚ είναι 5 φορές περισσότερος σε όσους
καταναλώνουν >80 gr ημερησίως και συγκριτικά οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απ᾽ ό,τι οι άνδρες. Σε
ασθενείς με αλκοολικής αιτιολογίας κίρρωση ποσοστό
1% αναπτύσσει ετησίως ΗΚΚ. Για το λόγο αυτόν, όπως
και οι άλλοι ασθενείς με κίρρωση ιογενούς αιτιολογίας
πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο με υπερηχογράφημα και μέτρηση της α1 εμβρυϊκής σφαιρίνης
κάθε 6 μήνες για την έγκαιρη διάγνωση του ΗΚΚ. Σε
ποσοστό 15% των ασθενών με ΗΚΚ λόγω κατανάλωσης
αλκοόλης δεν υφίσταται υποκείμενη κίρρωση.

Αλκοόλ και χρονία HCV λοίμωξη
Η συνύπαρξη των δύο αυτών καταστροφικών για το ήπαρ
παραγόντων είναι συχνή. Η συχνότητα εύρεσης χρονίας
HCV λοίμωξης στους αλκοολικούς είναι 5-10 φορές μεγαλύτερη από το γενικό πληθυσμό και ένα σημαντικό
ποσοστό ασθενών με χρονία HCV λοίμωξη, μέχρι 60%,
έχει ιστορικό ή εξακολουθεί να καταναλώνει σημαντική
ποσότητα αλκοόλης. Ο κίνδυνος ανάπτυξης κίρρωσης και
ΗΚΚ, όταν συνυπάρχουν και οι δύο παράγοντες, πολλαπλασιάζεται. Το 20%-40% των ασθενών με αλκοολικής
αιτιολογίας κίρρωση και το 60%-80% με αλκοολικής αιτιολογίας ΗΚΚ έχουν χρονία HCV λοίμωξη.
Ασθενείς με χρονία HCV λοίμωξη που καταναλώνουν
πάνω από 50 gr αλκοόλης ημερησίως έχουν σημαντικό κίνδυνο ανάπτυξης ίνωσης και κίρρωσης. Το αλκοόλ
προκαλεί αύξηση πολλαπλασιασμού του HCV, αύξηση
της παραγωγής κυτταροκινών με φλεγμονώδη ή ινογενετική δραστηριότητα, εναπόθεση Fe στο ήπαρ και αιμοσιδήρωση και, τέλος, καταστολή του ανοσοποιητικού
συστήματος.
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Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την ασφαλή κατανάλωση ακόμα και ενός ποτού την ημέρα είναι ακόμα
αμφισβητούμενα. Καλό θα είναι, λοιπόν, να διακόπτεται
η κατανάλωση αλκοόλης σε άτομα στα οποία διαπιστώνεται χρονία HCV λοίμωξη και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της αντιιικής θεραπείας με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.

Πρόγνωση - Θεραπεία
1) Λιπώδες ήπαρ
Η πρόγνωση του λιπώδους ήπατος είναι καλοήθης αν διακοπεί η κατανάλωση αλκοόλης. Εντός μερικών εβδομάδων το λίπος εξαφανίζεται, εκτός αν συμμετέχουν άλλοι
μεταβολικοί παράγοντες όπως διαβήτης ή υπερλιπιδαιμία. Σε περίπτωση μη διακοπής, ο ετήσιος κίνδυνος ανάπτυξης κίρρωσης είναι 1%. Παράγοντες κινδύνου είναι
η παρουσία μικροφυσσαλιδώδους λίπωσης, η παρουσία
μεγαμιτοχονδρίων και η παρουσία εστιών φλεγμονής στη
βιοψία ήπατος.
2) Αλκοολική ηπατίτιδα
Η πρόγνωση τη βαριάς οξείας αλκοολικής ηπατίτιδας
είναι 20%-30% τον πρώτο μήνα και 50% στους 6 μήνες. Η θεραπεία περιλαμβάνει διάφορους θεραπευτικούς
χειρισμούς:
α) Θεραπεία της ανοσολογικής-φλεγμονώδους αντίδρασης: Η χορήγηση κορτικοστεροειδών στοχεύει στην
αναστολή του παράγοντα NF-kβ που είναι μεταγραφικός
παράγοντας και ενεργοποιεί την παραγωγή του παράγοντα TNF, αλλά και άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Πολλές αντικρουόμενες μελέτες υπάρχουν για την
αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών στην αλκοολική ηπατίτιδα. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να υπολογίζεται ο δείκτης Maddrey = 4,6 x (ΧΠ ασθενούς-ΧΠ
μάρτυρος) + χολερυθρίνη (mg). Όταν ο δείκτης (DF) είναι
>32 ανεξαρτήτως της παρουσίας ή μη εγκεφαλοπάθειας συνιστάται η χορήγηση πρεδνιζολόνης 40 mg/d x 4
wk, αγωγή που συσχετίζεται με μείωση της θνητότητας
κατά 25%. Επιπλέον η μείωση της χολερυθρίνης κατά
τη διάρκεια των 7 πρώτων ημερών από την έναρξη της
αγωγής συσχετίζεται με επιβίωση 82% στους 6 μήνες σε
σύγκριση με 23% επιβίωση σε όσους αντιθέτως αυξάνουν τα επίπεδα της χολερυθρίνης μετά την έναρξη της
θεραπείας. Σε ασθενείς με DF <32 εκτός αυτών με εγκεφαλοπάθεια δε χρειάζεται χορήγηση κορτικοστεροειδών,
μια και η προβλεπόμενη επιβίωση στην ομάδα αυτή είναι
>90% στους 6 μήνες. Η παρουσία λοίμωξης δεν είναι
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απόλυτη αντένδειξη αρκεί να εντοπιστεί η λοίμωξη και
να χορηγηθεί η κατάλληλη αγωγή. Επίσης, θα πρέπει να
είναι κανείς σίγουρος για τη διάγνωση της αλκοολικής
κίρρωσης, γιατί ένα ποσοστό 28% δεν έχει ιστολογικά
αλκοολική ηπατίτιδα και επομένως η κλινική - εργαστηριακή μας διάγνωση πρέπει να είναι ασφαλής.
β) Αντιμετώπιση της λοίμωξης: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ανάδειξη υποκείμενης λοίμωξης, π.χ. αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας με την παρακέντηση
του ασκιτικού υγρού και την αποστολή καλλιεργειών. Η
συστηματική προσέγγιση με ουρο-, αιμο- καλλιέργειες,
α/α θώρακος είναι σημαντική. Ποσοστό 25% των ασθενών κατά την είσοδο στο νοσοκομείο έχει υποκείμενη
λοίμωξη και ποσοστό περίπου 40% συνολικά κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας αναπτύσσει λοίμωξη. Ευρέος
φάσματος αντιβιοτικά είναι η ενδεικνυόμενη θεραπεία.
γ) Υποστήριξη της διατροφής: Ενδεχομένως να χρειαστεί
εντερική σίτιση με ρινογαστρικό καθετήρα. Η χορήγηση
35 κcal/Kg/d και 1-1,5 gr/Kg πρωτεΐνης σε συνδυασμό με
βιταμίνες είναι απαραίτητη. Η από του στόματος χορήγηση πρωτεϊνών σπανίως προκαλεί ή επιδεινώνει την ηπατική εγκεφαλοπάθεια, μύθος που πρέπει να εξαφανιστεί.
Η άναλος δίαιτα είναι επίσης επιβεβλημένη με ανώτερο
όριο τα 2 gr ή 88 mEq ημερησίως.
δ) Αντιμετώπιση του συνδρόμου στέρησης: Είναι πρωτεύον θέμα. Η χορήγηση βενζοδιαζεπινών (διαζεπάμη,
λοραζεπάμη) και ιδιαίτερα της χλωροδιαζεποξίδης, που
έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής, είναι σημαντική. Χορηγούνται β-αναστολείς (προπρανολόλη 40 mg/d) για την
αντιμετώπιση συμπτωμάτων οφειλομένων σε διέγερση
του συμπαθητικού, όπως τρόμος, ταχυκαρδία, εφιδρώσεις κ.λπ.
ε) Αντιμετώπιση του συνδρόμου Wernicke-Korsakoff:
Αυτό γίνεται με τη χορήγηση θειαμίνης 50 mg/iv/daily.
Η χορήγηση θειαμίνης πρέπει να προηγείται ή να συνοδεύει τη χορήγηση σακχαρούχων διαλυμάτων που επιδεινώνουν την ένδεια της θειαμίνης.
στ) Αντιμετώπιση του ηπατονεφρικού συνδρόμου: Όπως
προαναφέρθηκε, το ηπατονεφρικό σύνδρομο είναι μία
από τις κύριες αιτίες θανάτου σε ασθενείς με οξεία αλκοολική ηπατίτιδα. Η χορήγηση πεντοξυφυλλίνης, ενός
αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης που προκαλεί μείωση της έκφρασης του TNF, σε σχήμα 400mg x 3/daily
για 28 ημέρες σε ασθενείς με DF >32 έχει συσχετιστεί
με 24,5% θνησιμότητα έναντι 46,1% των ασθενών που

έλαβαν ÇplaceboÈ.
3) Κίρρωση
Η εξέλιξη της κίρρωσης εξαρτάται από τη διακοπή ή όχι
της κατανάλωσης αλκοόλης και από τη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου. Ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση
πού έχουν διακόψει το αλκοόλ έχουν πιθανότητα επιβίωσης >90% στην 5ετία.
Αντιθέτως σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση
που συνεχίζουν να καταναλώνουν αλκοόλη, το ποσοστό
επιβίωσης στην 5ετία είναι <20%. Παρά το γεγονός ότι
έχουν γίνει διάφορες μελέτες με τη χορήγηση διαφόρων
αντιοξειδωτικών, αντιινωτικών ουσιών, όπως SAME, κολχικίνης, προπυλοουρακίλης, σιλυμαρίνης, φωσφατιδοχολίνης και με ενδιαφέροντα αποτελέσματα δε συνιστάται
η χορήγηση κανενός εκ των παραγόντων αυτών εκτός
πρωτοκόλλου. Η διακοπή της αλκοόλης σε στάδιο μη αντιρροπούμενης κίρρωσης είναι το κλειδί της θεραπείας
και της καλής πρόγνωσης με άριστα αποτελέσματα.

Μεταμόσχευση ήπατος
Η μεταμόσχευση ήπατος είναι θεραπευτική επιλογή για
το τελικό στάδιο της αλκοολικής κίρρωσης και τα κριτήρια είναι τα ίδια με εκείνα των ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση άλλης αιτιολογίας. Απαιτούνται όμως
επιπλέον η κατοχύρωση εξάμηνης αποχής από την κατανάλωση αλκοόλης και η συνολική εκτίμηση της συμμόρφωσης του ασθενούς και του κατάλληλου υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα ποσοστά 5ετούς
και 10ετούς επιβίωσης είναι τα ίδια ή και καλύτερα από
τις άλλες ομάδες ασθενών.
Αναλυτικότερα η 1-,5-, 10ετής επιβίωση είναι 96%,
88% και 76% αντίστοιχα για τους ασθενείς με αλκοολική ηπατοπάθεια και 97%, 80% και 72% αντίστοιχα
για όλους τους άλλους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση από άλλες αιτίες κίρρωσης. Ένα θέμα είναι η υποτροπή κατανάλωσης αλκοόλης μετά τη μεταμόσχευση, που κυμαίνεται στο 10%-50%. Παράγοντες που
συσχετίζονται με την υποτροπή κατανάλωσης αλκοόλης
είναι η μικρότερη των 6 μηνών αποχή κατανάλωσης προ
της μεταμόσχευσης, η συζυγική διάσταση ή διαζύγιο, η
ανεπαρκής ψυχοκοινωνική κατάσταση και η παρουσία
ανήλικων τέκνων (odds ratio 7,4, 5,9, 3,7 και 2,4 αντίστοιχα). Η 5ετής και 10ετής επιβίωση σε ασθενείς που
υποτροπιάζουν και καταναλώνουν σημαντική ποσότητα
αλκοόλης είναι 70% και 20% αντίστοιχα.
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Abstract
Koskinas I. Alcohol induced hepatopathy. Iatrika Analekta 2012; 3:659-664
Alcoholic liver disease has a wide spectrum of liver injury from fatty liver, acute or chronic hepatitis with fibrosis to end
stage cirrhosis. It is the major cause of liver disease in Western countries. Fatty liver will develop in any individual who
consumes a large quantity of alcohol over a long period of time but this process is always reversible. From all chronic
heavy drinkers (>60 g/day) roughly 20% will develop hepatitis that can lead to fibrosis/cirrhosis.
The pathogenesis of liver disease is multi-factorial. First of all the amount of alcohol and the time of consumption is critical,
as 80% of alcohol passes through the liver for detoxification. Alcohol metabolism results in secretion of inflammatory
cytokines (TNF-alpha, IL6 and IL8), oxidative stress, altered lipid metabolism and lipid peroxidation, immune reaction
to acetaldehyde adducts and retention of lipids and water into the hepatocytes. All these factors on a genetic background
cause chronic inflammation and eventually fibrosis.
The diagnosis of alcohol related liver disease is based on a detailed drinking history, some characteristic laboratory
examinations including high γ-GT, AST/ALT ratio >2, increased levels of serum IgA and the presence of other alcohol
related extra-hepatic manifestations, such as congestive heart failure, peripheral sensory neuropathy, pancreatitis,
etc. Acute alcoholic hepatitis is an exacerbation of the underlying liver disease after heavy alcohol consumption with
mild to severe clinical and laboratory deterioration that sometimes mimics acute febrile infection with fever, jaundice,
impairment of renal function, severe leukocytosis and increased acute phase proteins.
Therapy includes stopping of alcohol consumption, improved nutrition, vitamin supplementation and support of liver
related complications if present (ascites, variceal bleeding, encephalopathy). Anti-TNF and corticosteroids in patients
with severe acute alcoholic hepatitis may be of benefit and improve short term survival. In patients with decompensated
liver disease, after a 6-month abstinence from alcohol, liver transplantation on selected patients remains the only option.
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Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα
Σπύρος Π. Nτουράκης
Παθολόγος - Ηπατολόγος
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
B΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Π.N. Αθήνας

Τα φάρμακα που έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες, οι οποίες διαπιστώνονται κατά τις 3 κλινικές
φάσεις μελέτης τους, δεν κυκλοφορούν ποτέ στην αγορά. Όμως, περισσότερα από 1.000 φάρμακα (χωρίς να
συμπεριληφθούν οι τοξικές ουσίες και τα θεραπευτικά
φυτά) συσχετίζονται με την εκδήλωση ποικίλης μορφής
ηπατοτοξικότητας. Τα φάρμακα προκαλούν το 2%-5% των
περιπτώσεων ίκτερου που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.
H ηπατοτοξικότητα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου,
λόγω της ανεπιθύμητης παρενέργειας του φαρμάκου ή
της απόσυρσής του από την αγορά. Συνολικώς, η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα είναι πολύ συχνή, αλλά, όσον
αφορά το κάθε φάρμακο ξεχωριστά, παραμένει σπάνια
(1% σε λήψη ισονιαζίδης, χλωροπρομαζίνης, ή τακρίνης,
συνήθως 1/10.000-1/100.000 χορηγήσεις). Τα συχνότερα ενοχοποιούμενα φάρμακα είναι τα μη στερινοειδή
αντιφλεγμονώδη, τα αντιβιοτικά και τα αντιεπιληπτικά. Ο
συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων δυνητικώς ηπατοτοξικών φαρμάκων εξαπλασίαζε τον κίνδυνο.
Πίνακας 1

Μολονότι θεωρείται ότι τα θεραπευτικά φυτά γενικώς
είναι ασφαλή και στερούνται σημαντικών ανεπιθύμητων
ενεργειών, είναι δυνατόν κάποιες φορές να προκαλούν
φαινόμενα σοβαρής τοξικότητας. Η θεραπεία γίνεται συχνά χωρίς ιατρική καθοδήγηση και οι ασθενείς συνήθως
ξεχνούν να δώσουν πληροφορίες για τη λήψη των ουσιών
αυτών. Μεγαλύτερος κίνδυνος ηπατοτοξικότητας υπάρχει
όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα βότανα με φάρμακα
ή όταν το θεραπευτικό παρασκεύασμα περιέχει πολλά
είδη φυτών, λόγω της πιθανής συνεργικής δράσεως των
συστατικών τους.

Παθογένεια ηπατοτοξικότητας
Το ήπαρ είναι το όργανο όπου μεταβολίζονται τα φάρμακα,
κυρίως όσα χορηγούνται από το στόμα. O ηπατικός μεταβολισμός των φαρμάκων, που καλείται βιομετατροπή, αποσκοπεί στη μετατροπή των λιπόφιλων ουσιών σε υδρόφιλες για την απέκκρισή τους στη χολή ή και στα ούρα και
περιλαμβάνει δύο φάσεις. Kατά την πρώτη φάση πραγμα-

Παράγοντες κινδύνου φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας
ΠAPAΓΩN

ΦAPMAKO

Ηλικία: >60

Iσονιαζίδη, νιτροφουραντοΐνη, αλοθάνη

Παιδιά

Bαλπροϊκό, σαλικυλικά

Φύλο: Γυναίκες

Aλοθάνη, μεθυλντόπα, νιτροφουραντοΐνη

Άνδρες

Aζαθειοπρίνη

Δόση: Επίπεδα αίματος

Παρακεταμόλη, ασπιρίνη

Ολική δόση

Mεθοτρεξάτη, βιταμίνη A

Γενετικοί: ενζυμικός πολυμορφισμός
(pharmacogenomics)

Aλοθάνη, φενυτοΐνη, βαλπροϊκό, αμοξυσιλλίνη-κλαβουλανικό,
παρακεταμόλη, ισονιαζίδη

Συνέργεια

Pιφαμπικίνη + ισονιαζίδη + πυραζιναμίδη

Αιθυλική αλκοόλη

Παρακεταμόλη, ισονιαζίδη

Θρέψη: Παχυσαρκία

Aλοθάνη

Aπίσχνανση

Παρακεταμόλη

Κύηση

Tετρακυκλίνη, παρακεταμόλη

Νόσοι: HIV

Kο-τριμοξαζόλη

Υπερθυρεοειδισμός

Aλοθάνη
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τοποιείται οξείδωση ή διμεθυλίωση της φαρμακευτικής
ουσίας από τα ένζυμα του συστήματος του κυτοχρώματος
P-450. Κατά τη δεύτερη φάση, πραγματοποιείται η σύνδεση με γλυκουρονικά ή θειικά άλατα. Εξάλλου, σημαντική
είναι η δράση της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης στον
ασφαλή μεταβολισμό δυνητικώς τοξικών ουσιών (π.χ. του
τοξικού μεταβολίτη της παρακεταμόλης). Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα αποδίδεται είτε σε άμεση δράση των
μεταβολιτών στα ηπατοκύτταρα, είτε σε ιδιοσυγκρασιακή
αντίδραση γενετικώς προδιαθετημένων ατόμων.
H ηπατική βλάβη από άμεση τοξική δράση του φαρμάκου στα κύτταρα και στις μεμβράνες τους είναι σπάνια,
γιατί τα φάρμακα που την προκαλούν δεν κυκλοφορούν
στην αγορά ή αποσύρονται πολύ σύντομα. Μπορεί, όμως,
να παρατηρηθεί μετά τη λήψη της φαρμακευτικής ουσίας
σε υψηλές δόσεις (υπερδοσολογία) από την προσπάθεια
εκούσιας αυτοκαταστροφής ή από σφάλμα, ή σπανίως
όταν πρόκειται για μοναδικά φάρμακα συγκεκριμένων
νόσων με σοβαρή πρόγνωση (π.χ. αμιωδαρόνη). Στις περιπτώσεις άμεσης τοξικότητας, συχνά συμβαίνει οξεία ηπατοκυτταρική νέκρωση στη ζώνη 3 του ηπατικού λοβίου
(γύρω από την κεντρική φλέβα), όπου η περιεκτικότητα
σε οξυγόνο είναι σχετικώς χαμηλή και η περιεκτικότητα
σε ενζυμικά συστήματα μεταβολισμού των φαρμάκων μεγάλη. H άμεση ηπατοτοξικότητα είναι δοσοεξαρτώμενη,
αναπαράγεται σε ζώα-μοντέλα και αποδίδεται σε παραγόμενους φαρμακευτικούς μεταβολίτες που συνδέονται
με μακρομόρια των ηπατοκυττάρων και τα οδηγούν σε
θάνατο. Συχνά, συνυπάρχει ανεπάρκεια και άλλων οργάνων, όπως των νεφρών (π.χ. μετά τη λήψη τετραχλωράνθρακα, παρακεταμόλης κ.ά), των πνευμόνων (π.χ. από
αμιωδαρόνη) κ.ά.
H συχνότερη μορφή φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας
οφείλεται σε ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση έναντι κάποιου
μεταβολίτη ή στο πλαίσιο συνδρόμου υπερευαισθησίας.
Εκδηλώνεται σε λίγα σχετικώς άτομα, τα οποία παρουσιάζουν απροσδιόριστη, γενετικώς καθορισμένη (ενζυμικός
πολυμορφισμός) ευαισθησία σε κάποιον από τους μεταβολίτες του φαρμάκου. H μορφή αυτή της ηπατοτοξικότητας είναι απρόβλεπτη και δεν εξαρτάται από τη δόση του
φαρμάκου (συνήθως >10 mg), ενώ είναι αδύνατος ο έλεγχος ή η αναπαραγωγή της σε ζώα-μοντέλα. H αντίδραση
στο φάρμακο μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ παρά τη
συνέχιση της αγωγής, λόγω της ανάπτυξης προσαρμογής
(adaptation) που αποδίδεται στη δράση σαπερονών (heat-
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shock proteins). Εξάλλου, η ηπατοτοξικότητα μπορεί να
συσχετίζεται με τη δόση και τη διάρκεια χορήγησης του
ενοχοποιούμενου φαρμάκου, την ηλικία, το φύλο (συχνότερα σε γυναίκες), τη θρέψη, τη συνύπαρξη συστηματικών νόσων κ.λπ. (πίνακας 1). Επίσης, οι ανεπιθύμητες
αντιδράσεις συχνά σχετίζονται με τη φαρμακοκινητική ή
τη φαρμακοδυναμική του σκευάσματος, που μπορούν να
τροποποιηθούν από τη συγχορήγηση μιας άλλης φαρμακευτικής ουσίας ή από την παρουσία χρόνιας ηπατικής
νόσου (κίρρωση). Oι ανεπιθύμητες παρενέργειες από το
ήπαρ εμφανίζονται συχνότερα σε ενηλίκους (με μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα) παρά σε παιδιά, με
εξαίρεση την ηπατοτοξικότητα του βαλπροϊκού οξέος και
της ασπιρίνης.

Κλινικοπαθολογοανατομικά σύνδρομα
Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες των φαρμάκων από το
ήπαρ μιμούνται όλες τις ηπατοπάθειες, ενώ κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει περισσότερα από ένα κλινικά
σύνδρομα (πίνακας 2). Εξάλλου, συχνά παρατηρείται
αλληλοεπικάλυψη της ηπατοκυτταρικής νέκρωσης, της
χολόστασης και της αντίδρασης υπερευαισθησίας με παρουσία μικτών εκδηλώσεων.
H ηπατική βλάβη χαρακτηρίζεται οξεία όταν διαρκεί
Πίνακας 2

Kλίνικοπαθολογοανατομική έκφραση
φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας

1

Οξεία ηπατίτιδα (μπορεί κεραυνοβόλος)

2

Οξεία χολόσταση +/- ηπατοκυτταρική βλάβη

3

Χρόνια ηπατίτιδα (+/- αυτοαντισώματα)

4

Χρόνια χολόσταση (+/- πενία χοληφόρων)

5

Σκληρυντική χολαγγειίτιδα

6

Λίπωση (μικρο- και μεγαλοφυσαλιδώδης)

7

Φωσφολιπίδωση +/- λίπωση

8

Ίνωση - κίρρωση

9

Κοκκιώματα

10

Ηπατική πελίωση

11

Απόφραξη ηπατικών φλεβών ή πυλαίας

12

Φλεβοαποφρακτική νόσος
(απόφραξη κολποειδών)

13

Εστιακή οζώδης υπερπλασία.

14

Αδένωμα

15

Hπατοκυτταρικός καρκίνος - Αγγειοσάρκωμα

16

Mικροχολολιθίαση
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Πίνακας 3

Διάγνωση φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας
XPONOΛOΓIKA KPITHPIA

KΛINIKA KPITHPIA

Χρόνος εκδήλωσης (1 εβδομάδα - 3 μήνες)

Αποκλεισμός άλλων αιτίων (ιοί, αυτοανοσία κ.λπ.)

Δοκιμασία απόσυρσης (μείωση κατά 50% <15 ημέρες)

Υπερευαισθησία: εξάνθημα, πυρετός, ηωσινοφιλία

Δοκιμασία επανέκθεσης

Ιστολογία: ηωσινόφιλα, μικροφυσαλιδώδης διήθηση,
κεντρική νέκρωση, κοκκιώματα
Αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιογραφία

λιγότερο από 3 μήνες και χρόνια όταν διαρκεί περισσότερο. H οξεία ηπατοπάθεια χαρακτηρίζεται ηπατοκυτταρική
όταν το πηλίκο (ratio-R) της αλανινικής αμινοτρανσφεράσης (ALT) προς την αλκαλική φωσφατάση (ALP) είναι >5,
χολοστατική όταν είναι <2 ή μικτή όταν 5 >R >2.
Τα φάρμακα προκαλούν το 10% των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας (το ποσοστό γίνεται 40% σε ηλικία >50
χρονών). H οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη (με ή χωρίς ίκτερο) μπορεί να αφορά νέκρωση του ηπατικού παρεγχύματος ή μικροφυσαλιδώδη στεάτωση. H μικροφυσαλιδώδης
στεάτωση (π.χ. μετά τη λήψη βαλπροϊκού οξέος, ασπιρίνης, διδανοσίνης, αμιωδαρόνης, κετοπροφένης, τετρακυκλίνης) δε συνοδεύεται από σημαντικό ίκτερο, ενώ οι
αυξήσεις των αμινοτρανσφερασών είναι χαμηλότερες από
τις παρατηρούμενες σε νεκρωτικές ηπατοκυτταρικές βλάβες. H μορφή αυτή της στεάτωσης μιμείται το σύνδρομο
Reye ή το οξύ λιπώδες ήπαρ της κυήσεως. Το 20% των
περιπτώσεων οξείας ικτερικής φαρμακευτικής ηπατίτιδας
εξελίσσεται σε κεραυνοβόλο μορφή (στις ιογενείς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1%). Έτσι, τα φάρμακα προκαλούν το 25% των περιπτώσεων κεραυνοβόλου ηπατίτιδας.
Τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν μεγαλοφυσαλιδώδη εναπόθεση λίπους στα ηπατοκύτταρα με ή χωρίς
αλλοιώσεις στεατοηπατίτιδας (π.χ. από κορτικοειδή, ακεταμινοφαίνη, πλατίνα, κορτικοστεροειδή, μεθοτρεξάτη,
ταμοξιφαίνη, ζιντοβουντίνη, διλτιαζέμη, αναστολείς των
διαύλων Ca), η οποία μοιάζει με αλκοολική και μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.
Μπορεί, επίσης, να εκδηλωθεί φωσφολιπίδωση (π.χ.
από αμιωδαρόνη) με διόγκωση των λυσοσωματίων, που
είναι ορατή με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
H φαρμακευτική χολόσταση είναι δύο μορφών: η χολαγγειιτιδική (hepatocanalicular, συνυπάρχει φλεγμονή
των πυλαίων διαστημάτων από αλλοπουρινόλη, αμιτρυπτιλίνη, καρβαμαζεπίνη, χλωροπρομαζίνη, προποξυφαίνη, φλουκλοξακιλλίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ,
προποξυφαίνη, διαζεπάμη, πενικυλαμίνη κ.λπ.) και η

αμιγής χολοστατική (από βλάβη στα χοληφόρα τριοχειδή -canalicular από αναβολικά, οιστρογόνα, νταναζόλη,
αζαθειοπρίνη, ερυθρομυκίνη, ταμοξιφαίνη, κυταραμπίνη
κ.λπ.).
H μικτού τύπου ηπατοκυτταρική και χολοστατική βλάβη προκαλείται συνηθέστερα από τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, καπτοπρίλη, κλοφιβράτη, καρβιμαζόλη, αλλοπεριδόλη, ρανιτιδίνη, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη,
μακρολίδια, σουλφοναμίδες κ.λπ.
H χρόνια φαρμακευτική ηπατοπάθεια, που αποτελεί
το 1% των περιπτώσεων της χρόνιας ηπατοπάθειας, μπορεί να είναι ηπατοκυτταρική, χολοστατική, αγγειακή, ή
νεοπλασματική.
H χρόνια φαρμακευτική ηπατίτιδα μπορεί να μοιάζει
με αυτοάνοση ηπατίτιδα τύπου I (με αντιπυρηνικά αντισώματα ή και έναντι λείων μυϊκών ινών, από μεθυλντόπα, νιτροφουραντοΐνη κ.λπ), ή τύπου II (με αντισώματα
έναντι μικροσωματίων ήπατος και νεφρού, από τικρυναφαίνη κ.λπ.), ή να μη συνοδεύεται από αυτοαντισώματα
(ισονιαζίδη, λισινοπρίλη, σουλφοναμίδες, τραζοντόνη,
βαλπροϊκό, παρακεταμόλη, νταντρολένη, αμιωδαρόνη,
ασπιρίνη κ.λπ.).
Στη χρόνια φαρμακευτική χολόσταση, ο ίκτερος μπορεί να διαρκέσει για περισσότερους από 6 μήνες, ενώ η
αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της γ-GΤ για περισσότερο από 12 μήνες μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
H μορφή αυτή ηπατοτοξικότητας έχει παρατηρηθεί μετά
τη λήψη χλωροπρομαζίνης ερυθρομυκίνης, καρβαμαζεπίνης, αμιτρυπτιλίνης, σουλφαμεθοξαζόλης-τριμεθοπρίμης
κ.λπ. Το κλινικό αυτό σύνδρομο από βλάβη στα χολαγγειόλια αποδίδεται σε ανοσιακό μηχανισμό και σε κυτταροξικότητα των T-λεμφοκυττάρων και μπορεί να μιμείται
την πρωτογενή χολική κίρρωση με προοδευτική εξαφάνιση των χολαγγειολίων (επίκτητο σύνδρομο πενίας των
χοληφόρων των ενηλίκων).
Ηπατική ίνωση με εκδηλώσεις πυλαίας υπέρτασης μπορεί να παρουσιασθεί από τοξική δράση της μεθοτρεξάτης

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 14 | Έτος 2012

667

Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα

Πίνακας 4

Συστηματικές εκδηλώσεις που μπορεί να οφείλονται σε φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα
EKΔHΛΩΣEIΣ

ΦAPMAKO

Πυρετός, εξάνθημα, ηωσινοφιλία
(σύνδρομο υπερευαισθησίας)

Xλωροπρομαζίνη, αλοθάνη, φενυτοΐνη

Mονοπυρηνικό σύνδρομο

Φενυτοΐνη, δαψόνη, σουλφοναμίδες

Aυτοαντισώματα

Μεθυλντόπα, νιτροφουραντοΐνη, αλοθάνη,
υδροχλωροθειαζίδη, προκαϊναμίδη

Απλασία μυελού των οστών

Φενυτοΐνη

Νεφρική βλάβη

Mεθοξυφλουράνιο, μη-στερινοειδή αντιφλεγμονώδη,
μεθοτρεξάτη, χρυσός, πενικιλλαμίνη

Πνευμονική βλάβη

Αμιοδαρώνη, νιτροφουραντοϊνη

Ραβδομυόλυση

Στατίνες, φιμπράτες

Πολλά όργανα
(μυελός, νεφροί, πνεύμονες, δέρμα, αγγεία)

Χλωροπρομαζίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό,
ερυθρομυκίνη

ή από ακούσια υπερδοσολογία του φαρμάκου (παρατεταμένη λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης A ή νικοτινικού
οξέος-νιασίνης).
Κίρρωση του ήπατος μπορεί να αναπτυχθεί λόγω χρόνιας ηπατίτιδας, χρόνιας χολόστασης, στεάτωσης - στεατοηπατίτιδας - φωσφολιπίδωσης, φλεβοαποφρακτικής
νόσου ή συνδρόμου απόφραξης των ηπατικών φλεβών.
Τα φάρμακα για τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού και
του καρδιοαγγειακού συστήματος παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης χρόνιας ηπατικής βλάβης, η
οποία όμως συνολικά είναι πολύ σπάνια.
Τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ηπατική πελίωση
(χαρακτηριστικές λίμνες αίματος), κοκκιωμάτωση, ή φλεβοαποφρακτική νόσο (ορθότερα, πρόκειται για σύνδρομο
απόφραξης των κολποειδών).
Αντιβιοτικά, όπως η κεφτριαξόνη, είναι δυνατόν να
προκαλέσουν μικροχολολιθίαση, που μπορεί να εκδηλωθεί με κωλικό του δεξιού υποχονδρίου ή και με εικόνα
οξείας χολοκυστίτιδας.
Εστιακή οζώδης υπερπλασία περιγράφεται μετά τη λήψη οιστρογόνων, αζαθειοπρίνης κ.ά.
Ηπατικά αδενώματα μπορεί να προκληθούν από χρόνια
λήψη οιστρογόνων, αναβολικών ή ανδρογόνων. Συνήθως
είναι ασυμπτωματικά, αλλά, σπανίως, αναφέρονται περιπτώσεις αυτομάτου ρήξεως στην περιτοναϊκή κοιλότητα.
Τα αδενώματα συνήθως υποστρέφουν μετά τη διακοπή
του ενοχοποιούμενου φαρμάκου.
Hπατοκυτταρικά νεοπλάσματα, όπως καρκίνος, αγγειοσάρκωμα ή χολαγγειοκαρκίνωμα, πολύ σπανίως μπορεί
να προκληθούν από την παρατεταμένη λήψη οιστρογό-
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νων, αναβολικών στεροειδών ή ανδρογόνων.

Διάγνωση
Τα σημεία και τα συμπτώματα της φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας είναι μη ειδικά. Σε περιπτώσεις δοσοεξαρτώμενης άμεσης τοξικότητας (π.χ. παρακεταμόλη), τα
επίπεδα του φαρμάκου στον ορό βοηθούν στη διάγνωση
και στην άμεση χορήγηση του αντιδότου. Η διάγνωση της
ηπατοτοξικότητας ιδιοσυγκρασιακού τύπου βασίζεται σε
χρονολογικά και σε κλινικά κριτήρια (πίνακας 3). Οι κλινικές εκδηλώσεις της ηπατοτοξικότητας συνήθως παρουσιάζονται 2-6 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας
(δοκιμασία έκθεσης). Το πιθανώς ηπατοτοξικό φάρμακο
θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως (δοκιμασία απόσυρσης)
και τα ηπατικά ένζυμα με τη χολερυθρίνη να παρακολουθούνται στενά (συνήθως βελτιώνονται κατά 50% στις 2
εβδομάδες). Η χολοστατική βλάβη υποχωρεί βραδύτερα
από την ηπατοκυτταρική. Σε μερικές περιπτώσεις, η ηπατοτοξικότητα μπορεί να εμφανισθεί:
από την πρώτη ημέρα της χορήγησης,
καθυστερημένα μέχρι και 6-12 μήνες (αμιωδαρόνη,
χλωροπρομαζίνη), ή και
να συνεχίζεται και μετά τη διακοπή της ενοχοποιούμενης φαρμακευτικής ουσίας (π.χ. αμοξυκιλλίνηκλαβουλανικό, διφαινυλυδαντοΐνη).
Η απόδειξη της ενοχοποίησης ενός φαρμάκου ως αιτίου
της ηπατοπάθειας γίνεται με τη δοκιμασία επανέκθεσης.
Επειδή, όμως, με την τέλεση της δοκιμασίας αυτής υπάρχει κίνδυνος σοβαρής έξαρσης της ηπατοπάθειας, συνιστάται να γίνεται μόνον εάν το ενοχοποιούμενο φάρμακο

n
n
n
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Πίνακας 5

Φάρμακα με δοσοεξαρτώμενη συσσώρευση και τοξικότητα στο ήπαρ ή/και σε άλλα συστήματα
σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια

Καρδιακά

Προπαφενόνη, φλεκαϊνίδη, μεξιλιτίνη, ξυλοκαΐνη, κινιδίνη,
βεραπαμίλη προπρανολόλη, αμιωδαρόνη, καρβεδιλόλη

Αναλγητικά

Παρακεταμόλη, προποξυφαίνη, οπιούχα

Ψυχοτρόπα

Βενζοδιαζεπίνες, ανασταλτές των επαναπρόσληψης σεροτονίνης, αντιψυχωσικά

Γαστροπροστατευτικά

Αναστολείς των Η2 υποδοχέων, μετοκλοπραμίδη

Αντινεοπλασματικά

Ντοξορουβικίνη, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη

Αντιβιοτικά

Ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνη, μετρονιδαζόλη, ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη

Αντιεπιληπτικά

Διφαινυλυδαντοΐνη, βαλπροϊκό νάτριο

Διάφορα

Κυκλοσπορίνη, θεοφυλίνη

είναι το μοναδικό έναντι κάποιας σοβαρής νόσου και αφού προηγουμένως έχει διατυπωθεί σοβαρή αμφιβολία
όσον αφορά την αιτιολογική συσχέτιση του φαρμάκου
με την εκδήλωση της ηπατικής νόσου. Συνήθως, αρκεί
η δοκιμασία της απόσυρσης και ο αποκλεισμός άλλων
αιτίων ηπατικής νόσου, όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, οι αυτοάνοσες ηπατοπάθειες, η ηπατοπάθεια από κατάχρηση
αιθυλικής αλκοόλης κ.λπ. Το υπερηχογράφημα του ήπατος είναι χρήσιμο για τη διάγνωση της χωροκατακτητικής
εξεργασίας ή της απόφραξης του χοληφόρου συστήματος. H ιστολογική εξέταση της βιοψίας του ήπατος δεν
είναι αποδεικτική της αιτιολογικής συσχέτισης λήψεως
του φαρμάκου και εκδήλωσης της ηπατοπάθειας και συνήθως δεν απαιτείται. Όμως, μπορεί να πιθανολογήσει τη
συσχέτιση (όταν διαπιστωθούν ηωσινόφιλα, μικροφυσαλιδώδης διήθηση, κεντρική νέκρωση ή κοκκιώματα) και
να καθορίσει τη βαρύτητα της ηπατικής νόσου.
Εάν παρατηρηθεί πιθανότητα φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας, θα πρέπει να αναφερθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (EOΦ) με τη συμπλήρωση της γνωστής
Çκίτρινης κάρταςÈ.
H ηπατοπάθεια στο πλαίσιο της φαρμακευτικής τοξικότητας μπορεί να συνοδεύεται από βλάβη άλλων οργάνων ή από συστηματικές εκδηλώσεις (πίνακας 4). H
φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα μπορεί να εκφρασθεί
και σε πλαίσιο αντίδρασης (συνδρόμου) υπερευαισθησίας, όπως παρατηρείται μετά τη λήψη σουλφοναμιδών,
κινιδίνης, αλλοπουρινόλης, φενυτοΐνης, δαπσόνης, σουλιντάκης κ.ά. Αυτή η μορφή ηπατοτοξικότητας εκδηλώνεται, ανεξάρτητα από τη δοσολογία, 1-4 εβδομάδες μετά
την έναρξη της χορήγησης του φαρμάκου. Μπορεί να συνοδεύεται από κνίδωση, βρογχικό άσθμα, αιμορραγικό,
κηλιδοβλατιδώδες ή πομφώδες εξάνθημα, πυρετό ή και

ηωσινοφιλία. Επίσης, μπορεί να συνοδεύεται από λεμφαδενοπάθεια ή λεμφοκυττάρωση, με παρουσία άτυπων
(ενεργοποιημένων) λεμφοκυττάρων στο αίμα (σύνδρομο
λοιμώδους μονοπυρήνωσης ή μονοπυρηνικό σύνδρομο.
π.χ. σε έδαφος λήψεως φενυτοΐνης). Στην ιστολογική εξέταση του ήπατος μπορεί να παρατηρηθούν ηωσινοφιλική
διήθηση ή κοκκιώματα. H εκδήλωση του συνδρόμου υπερευαισθησίας μετά την επανέκθεση στην ενοχοποιούμενη ουσία είναι άμεση.
H κλινική βαρύτητα των ανεπιθύμητων εκδηλώσεων
των φαρμάκων από το ήπαρ ποικίλλει από ασυμπτωματική μέχρι την εκδήλωση οξείας ηπατικής ανεπάρκειας ή
κίρρωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας ηπατοπάθειας, πρέπει να ελέγχεται πάντοτε και η πιθανότητα της ηπατοτοξικότητας κάποιου φαρμάκου, ανεξάρτητα
από την κλινική εικόνα και τις άλλες πιθανές αιτιολογικές
συσχετίσεις. H διάγνωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε άτομα που λαμβάνουν πολλά φάρμακα.
H πρώιμη διάγνωση της φαρμακευτική ηπατοτοξικότητας (ισοδυναμεί με την πρόληψη) γίνεται με το συστηματικό βιοχημικό έλεγχο (συνιστάται σε φάρμακα με γνωστή
πιθανότητα ηπατοτοξικότητας). Κλινικώς σημαντική ηπατική βλάβη υποδηλώνουν αυξήσεις της ALT μεγαλύτερες
από το τριπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής (>3 x
AΦT) και (κυρίως) της χολερυθρίνης >2 x AΦT. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται η άμεση διακοπή του φαρμάκου. Μικρότερες αυξήσεις θεωρούνται απλές βιοχημικές
διαταραχές, δεν υποδηλώνουν σημαντική ηπατική βλάβη
και συχνά υποχωρούν με τη συνέχιση της θεραπείας (προσαρμογή - adaptation). Στην καθημερινή κλινική πράξη,
αρκεί η παρακολούθηση του ασθενούς για την εκδήλωση υπέρχρωσης των ούρων (λόγω χολερυθρινουρίας) ή
ίκτερου.
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Πρόγνωση
H πρόγνωση εξαρτάται από την κλινική έκφραση της
φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας και κυρίως από τη συνέχιση της χορήγησης της ενοχοποιούμενης ουσίας. Η
θνητότητα της ικτερικής ηπατοκυτταρικής βλάβης είναι
10%, ενώ της κεραυνοβόλου ηπατίτιδας 90%. H μικτού
τύπου και η χολοστατική βλάβη έχουν συνήθως καλή
βραχυπρόθεσμη πρόγνωση (θνητότητα <1%), αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν σε χρόνιες.

από αμιωδαρόνη). Τα στεροειδή μπορεί να βοηθήσουν
θεραπευτικά ασθενείς με βαριά κλινική αντίδραση
υπερευαισθησίας.
Σε περιπτώσεις άμεσης τοξικότητας από παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) χορηγείται ακετυλκυστεΐνη ως
αντίδοτο. Σε ασθενείς με εκδηλώσεις οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας (κεραυνοβόλος ηπατίτιδα), συχνά (>50%)
απαιτείται μεταμόσχευση ήπατος.

Πρόληψη
Θεραπεία
Το πιθανώς ηπατοτοξικό φάρμακο θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και η ηπατική λειτουργία να παρακολουθείται
στενά. H συνέχιση της χορήγησης του φαρμάκου σε περιπτώσεις οξείας ικτερικής ηπατοκυτταρικής βλάβης εκθέτει τον ασθενή στον κίνδυνο εκδήλωσης οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας (χαρακτηρίζεται από ηπατική εγκεφαλοπάθεια ή και από διαταραχή της πηκτικότητας) ή σπανιότερα σε μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα και κίρρωση. Οι
εκδηλώσεις της φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας (εφόσον ο ασθενής δεν αναπτύξει κεραυνοβόλο ηπατίτιδα)
υποχωρούν, άλλοτε σε άλλο χρονικό διάστημα, μετά τη
διακοπή του ενοχοποιούμενου φαρμάκου. Στο 50% των
περιπτώσεων, οι κλινικές και εργαστηριακές εκδηλώσεις
υποχωρούν ταχέως σε λιγότερο από 15 ημέρες, συνήθως
μάλιστα σε λιγότερο από 8 ημέρες.
Μερικές φορές η βελτίωση είναι βραδύτερη (π.χ. χολόσταση από χλωροπρομαζίνη ή ηπατοκυτταρική βλάβη

H πρόληψη της υποτροπής γίνεται με την ορθή επιλογή
εναλλακτικής θεραπείας. H διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των φαρμάκων είναι σπάνια. Συνιστάται να
αποκλείεται η ÇομάδαÈ του φαρμάκου και όσα φάρμακα
έχουν παρόμοια χημική σύσταση.

Συμπεράσματα
O κλινικός ιατρός σε όλες τις περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας ηπατοπάθειας πρέπει να ελέγχει πάντοτε διαγνωστικά
και την πιθανότητα της ηπατοτοξικότητας κάποιου φαρμάκου, ανεξάρτητα από την κλινική εικόνα και τις άλλες
πιθανές αιτιολογικές συσχετίσεις. Τα φάρμακα αυτά συχνά δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των πλέον γνωστών για
τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους από το ήπαρ. H διάγνωση
είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε άτομα που λαμβάνουν πολλά
φάρμακα. Θα πρέπει να αποκλείονται οι ιογενείς, αυτοάνοσες και λοιπές ηπατοπάθειες και να διακόπτονται όσα
φάρμακα είναι δυνατόν (κατά προτίμηση όλα).

Abstract
Ntourakis SP. Drug-induced hepatotoxicity. Iatrika Analekta 2012; 3:665-671
Drug induced liver injury remains an important clinical concern and may not occur during clinical trials, which are
usually limited to a few thousand participants. Hepatotoxicity may be predictable (dose-related) or unpredictable
(idiosyncratic, due to a combination of genetic and non-genetic factors). The same principles apply to other agents,
including dietary supplements and complementary or alternative remedies. Several patterns of drug related
hepatotoxicity may be recognized (hepatocellular, cholestatic, mixed), each with a different mechanism of injury
(hypersensitivity -immunoallergic inury, microvesicular statosis due to mitochondroial injury). Drug induced liver
injury may mimic all other forms of acute and chronic liver diseases. Diagnosis is usually based on the timing of
exposure, the exlusion of nondrug causes, known information about drug reactions, and, very rarily, the response
to rechalenge. Cholestatic /mixed type of damage is more prone to become chronic while, in the hepatocellular
pattern, the severity is greater. Drug induced hepatocellular injury is a serious lesion with a mortality ranging from
10 to 50 percent. In most cases, there is no effective treatment other than stopping the drug and providing general
supportive care.
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