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Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
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15 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
TΗΕ MET HOTEL, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• Mεταμόσχευση νεφρού σε υπερευαισθητοποιημένους ασθενείς

• Επαναμεταμοσχεύσεις ήπατος

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εταιρεία Μελέτης του  Ήπατος,
Εταιρεία Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Β. Ελλάδος

Ελεύθερη προσαρμογή από πίνακα της Frida Kahlo: Los dos fridas (1939)

www.diaskepsis.gr/7transplant-symposium

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θα χορηγηθούν 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Συμπόσιο Μεταμοσχεύσεων, το οποίο για έβδομη συνεχή χρονιά διοργανώνει η 

Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Α.Π.Θ., μας δίνει την ευκαιρία να 

κοιτάξουμε όχι μόνο πίσω για να ανασκοπήσουμε αυτά που μέχρι σήμερα πετύχαμε, 

αλλά κυρίως να στρέψουμε το βλέμμα μπροστά στις νέες εξελίξεις. 

Οι εργασίες του Συμποσίου διαιρέθηκαν σε δύο ενότητες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη 

στη μεταμόσχευση νεφρού και ιδιαίτερα στο κυρίαρχο ερώτημα: Πώς να διασφαλίσουμε 

τα καλύτερα άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζεται στον 

εντοπισμό και ιεράρχηση των δυσκολιών που εξακολουθούν να επιζητούν λύση στη 

μεταμόσχευση ήπατος, ταυτόχρονα δε, θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε στα νέα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις τεχνικές προκλήσεις που ξεπροβάλλουν μπροστά μας. 

Διακεκριμένοι ομιλητές απο την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εργασίες του 

Συμποσίου μας, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία επιστημονική εκδήλωση 

στον Ελλαδικό χώρο.

Με αφορμή την οργάνωση του Συμποσίου μας, ευχαριστούμε τους διακεκριμένους 

συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα τους αναισθησιολόγους και ιατρούς των 

ΜΕΘ, χωρίς να παραλείψουμε τους νοσηλευτές και συντονιστές, που επέλεξαν να 

προσφέρουν κοινωνικά και να εστιάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο 

προκλητικό πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

Ευελπιστούμε το Συμπόσιο να διευρύνει τις γνώσεις μας στο φιλόδοξο πεδίο των 

μεταμοσχεύσεων και να μοιρασθούμε ένα εποικοδομητικό και ευχάριστο διήμερο.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Βασίλειος Γ. Παπανικολάου

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
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Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίτιμοι Πρόεδροι: Αντωνιάδης Α. / Τακούδας Δ.

Πρόεδροι: Καραταπάνης Στ. / Κατσίκα Ε. / Παπανικολάου Β.

Γενικοί Γραμματείς: Αναγνωστάρα Ε. / Γουλής Ι. / Ίμβριος Γ. / Πασακιώτου Μ.

Μέλη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι:      Ακριβιάδης Ε. / Δρακόπουλος Σπ. / Καραβίας Δ. / Μπολέτης Ι.

Μέλη:

Αντωνιάδης Ν. Κομνηνός Α. Πασακιώτου Μ.

Αντωνίου Ε. Κοσκίνας Ι. Παχιαδάκης Ι.

Βουγάς Β. Κυδώνα Χρ. Πετρίδης Α.

Γάκης Δ. Κωστοπαναγιώτου Γεωρ. Πρίντζα Νικ.

Γεωργοπούλου Β. Μαρκόπουλος Ι. Πρωτόπαππας Α.

Γιακουστίδης Δ. Μουλούδη Ε. Παπαχρήστου Φ.

Γκλατζούνης Γ. Μοριχοβίτου Α. Σολωνάκη Φ.

Γραμματικός Ν. Μπόκος Ι. Φιδάνης Θ.

Δρακόπουλος Σπ. Μυσερλής Γρ. Φυλάκτου Α.

Ζακυνθινός Ε. Ντουράκης Σ. Χαρίσης Χ.

Ζαφειριάδου Ευθ. Ξυνιάς Ι. Χατζηνικολάου Κ.

Καραπαναγιώτου Α. Παπαγιάννης Α. Χολόγκιτας Ε.

Κατσίκη Ε. Παπαθανασίου Α.

Αναστασίου-Βιλδιρίδη Α. Μάσα Ε. Σαλπιγγίδης Γ.

Βασιλειάδης Θ. Μορεχοβίτου Α. Σαμωνάκης Δ.

Βουγάς Β. Νοτόπουλος Α. Σινάκος Ε.

Γιουλεμέ Ο. Νταλέκος Γ. Στεφανίδης Ι.

Γκλατζούνης Γ. Παντζάκη Α. Σωτηρόπουλος Γ.

Γρίτση-Γερογιάννη Ν. Παπαϊωάννου Γ. Τριάντος Χ.

Ζαββός Γ. Παραπανήσιου Ε. Φούζας Ι.

Ζαφειριάδου Ε. Πατσιαούρα Κ. Χολόγκιτας Ε.

Κότσιου Μ. Ρηγοπούλου Ειρ.



13:30-15:00 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙΙ

15:00-16:00 Ελαφρύ Γεύμα Εργασίας

16:00-17:30 Στρογγυλή Τράπεζα IV

17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές

18:00-19:30 Δορυφορικό Συμπόσιο

20:00 Τελετή Έναρξης 

21:00 Δεξίωση Υποδοχής 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Προεδρείο: Γεώργιος Ευστρατιάδης – Άννα Καρακόλη 

Η σημασία των προσχηματισμένων αντισωμάτων και των ειδικοτήτων έναντι των HLA 
αντιγόνων – Ασημίνα Φυλάκτου 

Ασφαλής μεταμόσχευση υπερευαισθητοποιημένων ασθενών – Αλίκη Ινιωτάκη 

Οξεία αντισωματική απόρριψη: Πρωτόκολλα ανοσοκαταστολής – Θεοφάνης Αποστόλου 

CMV λοίμωξη: Πρόληψη και θεραπεία – Παναγιώτης Γιαμαλής 

Σχολιασμός: Τσακίρης Δημήτριος

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΝΕΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Προεδρείο: Δημήτριος Γούμενος – Γεώργιος Ζαββός 

Το βέλτιστο άμεσο αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση νεφρού: Πώς να το πετύχουμε – 
Βασίλειος Βουγάς 

Διατήρηση του βέλτιστου αποτελέσματος: Πώς να το πετύχουμε – Σμαραγδή Μαρινάκη 

Ο χειρισμός της καρδιαγγειακής νόσου στον ασθενή με μεταμόσχευση νεφρού – 
Μαρία Κουκουλάκη

Δυσλειτουργία νεφρικού μοσχεύματος: Θεραπευτικοί χειρισμοί – Ερασμία Ψημμένου

Σχολιασμός: Ιωάννης Μπολέτης

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Προεδρείο: Βασίλειος Παπανικολάου – Ιωάννης Γουλής

Τι νεότερο για τη χρόνια βλάβη του αλλομοσχεύματος στη νεφρική μεταμόσχευση – 
Χρυσάνθη Σκαλιώτη

Τι νεότερο για τη νεφρική δυσλειτουργία στη μεταμόσχευση ήπατος – Γρηγόριος Μυσερλής

Η νεοπλασία στο μεταμοσχευμένο ασθενή 

• Η άποψη του νεφρολόγου – Ειρήνη Σαββιδάκη

• Η άποψη του ηπατολόγου – Θεμιστοκλής Βασιλειάδης

Μυκοφαινολικό Οξύ: Γιατί όλα τα μόρια δεν είναι ίδια – Νικολοπούλου Νικολέτα 

Σχολιασμός: Ευάγγελος Ακριβιάδης

Eυγενική χορηγία

Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

08:00-08:30 Προσέλευση - Εγγραφές

08:30-10:00 Στρογγυλή Τράπεζα Ι

10:00-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ

11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00-12:30 Διάλεξη

12:30-13:00 Δορυφορική Διάλεξη

13:00-13:30 Διάλειμμα - Καφές

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού στη χορήγηση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων – 
Αναστασία Τράντα 

Παρεντερική και εντερική θρέψη του μεταμοσχευμένου ασθενή – Nancy Mead

Η φροντίδα αγγειακών προσπελάσεων – Παρασκευή Γεωργάκη 

Η φροντίδα μεταμοσχευμένων ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια – Χρυσούλα 
Τσιγκαροπούλου 

Σχολιασμός: Βασιλική Λαγκάζαλη 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΜΑΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Γάκης – Μαρίλυ Πασακιώτου

Καταγραφή όλων των εγκεφαλικών θανάτων στις ΜΕΘ: το πρόβλημα της πιστοποίησης των 
δοτών – Ελένη Γκέκα 

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία της δωρεάς οργάνων μετά την πιστοποίηση 
του εγκεφαλικού θανάτου – Ματθαίος Τσαγκουριάς

Εκτίμηση και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΕΘ που νοσηλεύουν δυνητικό δότη – 
Αριστείδης Βάκαλος 

Σχολιασμός: Μαρία Πεφτουλίδου

Strategies to reduce donor specific anti-HLA antibodies – Denis Glotz

Προεδρείο: Ινιωτάκη Αλίκη 

Τακτικές μείωσης των CNIs στη μεταμόσχευση νεφρού – Δόμνα Οικονομίδου

Προεδρείο: Φώτης Παπαχρήστου

Ευγενική Χορηγία

Προεδρείο: Όλγα Λιακοπούλου – Ουρανία Γκαραγκούνη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



13:30-15:00 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙΙ

15:00-16:00 Ελαφρύ Γεύμα Εργασίας

16:00-17:30 Στρογγυλή Τράπεζα IV

17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές

18:00-19:30 Δορυφορικό Συμπόσιο

20:00 Τελετή Έναρξης 

21:00 Δεξίωση Υποδοχής 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Προεδρείο: Γεώργιος Ευστρατιάδης – Άννα Καρακόλη 

Η σημασία των προσχηματισμένων αντισωμάτων και των ειδικοτήτων έναντι των HLA 
αντιγόνων – Ασημίνα Φυλάκτου 

Ασφαλής μεταμόσχευση υπερευαισθητοποιημένων ασθενών – Αλίκη Ινιωτάκη 

Οξεία αντισωματική απόρριψη: Πρωτόκολλα ανοσοκαταστολής – Θεοφάνης Αποστόλου 

CMV λοίμωξη: Πρόληψη και θεραπεία – Παναγιώτης Γιαμαλής 

Σχολιασμός: Τσακίρης Δημήτριος

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΝΕΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Προεδρείο: Δημήτριος Γούμενος – Γεώργιος Ζαββός 

Το βέλτιστο άμεσο αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση νεφρού: Πώς να το πετύχουμε – 
Βασίλειος Βουγάς 

Διατήρηση του βέλτιστου αποτελέσματος: Πώς να το πετύχουμε – Σμαραγδή Μαρινάκη 

Ο χειρισμός της καρδιαγγειακής νόσου στον ασθενή με μεταμόσχευση νεφρού – 
Μαρία Κουκουλάκη

Δυσλειτουργία νεφρικού μοσχεύματος: Θεραπευτικοί χειρισμοί – Ερασμία Ψημμένου

Σχολιασμός: Ιωάννης Μπολέτης

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Προεδρείο: Βασίλειος Παπανικολάου – Ιωάννης Γουλής

Τι νεότερο για τη χρόνια βλάβη του αλλομοσχεύματος στη νεφρική μεταμόσχευση – 
Χρυσάνθη Σκαλιώτη

Τι νεότερο για τη νεφρική δυσλειτουργία στη μεταμόσχευση ήπατος – Γρηγόριος Μυσερλής

Η νεοπλασία στο μεταμοσχευμένο ασθενή 

• Η άποψη του νεφρολόγου – Ειρήνη Σαββιδάκη

• Η άποψη του ηπατολόγου – Θεμιστοκλής Βασιλειάδης

Μυκοφαινολικό Οξύ: Γιατί όλα τα μόρια δεν είναι ίδια – Νικολοπούλου Νικολέτα 

Σχολιασμός: Ευάγγελος Ακριβιάδης

Eυγενική χορηγία
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08:00-08:30 Προσέλευση - Εγγραφές

08:30-10:00 Στρογγυλή Τράπεζα Ι

10:00-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ

11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00-12:30 Διάλεξη

12:30-13:00 Δορυφορική Διάλεξη

13:00-13:30 Διάλειμμα - Καφές

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού στη χορήγηση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων – 
Αναστασία Τράντα 

Παρεντερική και εντερική θρέψη του μεταμοσχευμένου ασθενή – Nancy Mead

Η φροντίδα αγγειακών προσπελάσεων – Παρασκευή Γεωργάκη 

Η φροντίδα μεταμοσχευμένων ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια – Χρυσούλα 
Τσιγκαροπούλου 

Σχολιασμός: Βασιλική Λαγκάζαλη 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΜΑΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Γάκης – Μαρίλυ Πασακιώτου

Καταγραφή όλων των εγκεφαλικών θανάτων στις ΜΕΘ: το πρόβλημα της πιστοποίησης των 
δοτών – Ελένη Γκέκα 

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία της δωρεάς οργάνων μετά την πιστοποίηση 
του εγκεφαλικού θανάτου – Ματθαίος Τσαγκουριάς

Εκτίμηση και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΕΘ που νοσηλεύουν δυνητικό δότη – 
Αριστείδης Βάκαλος 

Σχολιασμός: Μαρία Πεφτουλίδου

Strategies to reduce donor specific anti-HLA antibodies – Denis Glotz

Προεδρείο: Ινιωτάκη Αλίκη 

Τακτικές μείωσης των CNIs στη μεταμόσχευση νεφρού – Δόμνα Οικονομίδου

Προεδρείο: Φώτης Παπαχρήστου

Ευγενική Χορηγία

Προεδρείο: Όλγα Λιακοπούλου – Ουρανία Γκαραγκούνη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



13:00-14:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙΙ 

14:30-16:00 Ελαφρύ Γεύμα Εργασίας

16:00-17:30 Στρογγυλή Τράπεζα IV

17:30-18:00 Δορυφορική Διάλεξη

21:00 Επίσημο Δείπνο

ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Τακούδας – Στέλιος Καραταπάνης 

Υποτροπή της αρχικής νόσου μη ιογενούς αιτιολογίας στο μόσχευμα – Χρήστος Τριάντος

Επαναμεταμόσχευση ήπατος στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο – Δημήτριος Γιακουστίδης

Υποτροπή της HCV κίρρωσης στο μόσχευμα – Εμμανουήλ Σινάκος

Επαναμεταμόσχευση για HCV κίρρωση: Μια αμφισβητούμενη ένδειξη; – Ιωάννης Γουλής

Σχολιασμός: Γεώργιος Νταλέκος

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Προεδρείο: Νικολέτα Γερογιάννη – Ιωάννης Μαρούλης

Μεγάλη διεγχειρητική αιμορραγία: Η χρήση της συσκευής αυτομετάγγισης στην ηπατική 
μεταμόσχευση – Αρετή Καραπαναγιώτου

Οξεία νεφρική βλάβη μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Συσχέτιση με την ηπατική λειτουργία 
πριν και μετά τη μεταμόσχευση – Χριστίνα Κυδώνα

Λοιμώξεις στην άμεση περίοδο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Παθογένεια, απομόνωση 
στελέχους και αντίσταση στην αντιβιοτική θεραπεία – Ελένη Μουλούδη

Πρωτοπαθής μη λειτουργία του ηπατικού μοσχεύματος. Αντιμετώπιση και δυνατότητες 
παρέμβασης στην Ελληνική πραγματικότητα – Νικόλαος Α. Αντωνιάδης

Σχολιασμός: Γεωργία Κωστοπαναγιώτου

Optimization of results after liver transplantation – Herold Metselaar

Προεδρείο: Σπυρίδων Δρακόπουλος

Eυγενική χορηγία 

Eυγενική χορηγία

Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

08:30-10:00 Στρογγυλή Τράπεζα Ι

10:00-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ 

11:30-12:00 Διάλειμμα – Καφές

12:00-12:30 Διάλεξη

12:30-13:00 Διάλεξη

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Προεδρείο: Ευδοκία Αναγνωστάρα –  Ελένη Κατσίκα 

Διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού και ανάγκες μετάγγισης στη μεταμόσχευση ήπατος – 
Ελένη Κατσίκα

Ο υπερπηκτικός ασθενής και η αντιμετώπισή του – Γεωργία Παπαϊωάννου 

Η χρήση της θρομβοελαστογραφίας – Γεώργιος Μούτσιανος

Σχολιασμός: Σταυρούλα Λακουμέντα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ

Προεδρείο: Διονύσης Καραβίας –  Όλγα Γιουλεμέ 

Παθογένεια αμυλοείδωσης – Ευάγγελος Χολόγκιτας

Η ασφαλής επιλογή του ασθενούς με αμυλοείδωση για μεταμόσχευση:

•  Η θέση του ηπατολόγου – Δημήτριος Σαμωνάκης

•  Η θέση του καρδιολόγου – Δήμος Εκκλησίαρχος

Χειρουργική τεχνική της Domino μεταμόσχευσης ήπατος – Ευστάθιος Αντωνίου

Σχολιασμός: Ιωάννης Κοσκίνας

Ψυχολογική εκτίμηση του ζώντα δότη – Παπαχρήστου Χριστίνα

Προεδρείο: Μάρκος Συγγελάκης

Ηπατική μεταμόσχευση για οικογενή πολυνευροπάθεια της αμυλοείδωσης: Η εμπειρία που 
αποκτήθηκε στη Βρετανία – Αργυρώ Στάνγκου

Προεδρείο: Σπυρίδων Ντουράκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012



13:00-14:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙΙ 

14:30-16:00 Ελαφρύ Γεύμα Εργασίας

16:00-17:30 Στρογγυλή Τράπεζα IV

17:30-18:00 Δορυφορική Διάλεξη

21:00 Επίσημο Δείπνο

ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Τακούδας – Στέλιος Καραταπάνης 

Υποτροπή της αρχικής νόσου μη ιογενούς αιτιολογίας στο μόσχευμα – Χρήστος Τριάντος

Επαναμεταμόσχευση ήπατος στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο – Δημήτριος Γιακουστίδης

Υποτροπή της HCV κίρρωσης στο μόσχευμα – Εμμανουήλ Σινάκος

Επαναμεταμόσχευση για HCV κίρρωση: Μια αμφισβητούμενη ένδειξη; – Ιωάννης Γουλής

Σχολιασμός: Γεώργιος Νταλέκος

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Προεδρείο: Νικολέτα Γερογιάννη – Ιωάννης Μαρούλης

Μεγάλη διεγχειρητική αιμορραγία: Η χρήση της συσκευής αυτομετάγγισης στην ηπατική 
μεταμόσχευση – Αρετή Καραπαναγιώτου

Οξεία νεφρική βλάβη μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Συσχέτιση με την ηπατική λειτουργία 
πριν και μετά τη μεταμόσχευση – Χριστίνα Κυδώνα

Λοιμώξεις στην άμεση περίοδο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Παθογένεια, απομόνωση 
στελέχους και αντίσταση στην αντιβιοτική θεραπεία – Ελένη Μουλούδη

Πρωτοπαθής μη λειτουργία του ηπατικού μοσχεύματος. Αντιμετώπιση και δυνατότητες 
παρέμβασης στην Ελληνική πραγματικότητα – Νικόλαος Α. Αντωνιάδης

Σχολιασμός: Γεωργία Κωστοπαναγιώτου

Optimization of results after liver transplantation – Herold Metselaar

Προεδρείο: Σπυρίδων Δρακόπουλος

Eυγενική χορηγία 

Eυγενική χορηγία

Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

08:30-10:00 Στρογγυλή Τράπεζα Ι

10:00-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ 

11:30-12:00 Διάλειμμα – Καφές

12:00-12:30 Διάλεξη

12:30-13:00 Διάλεξη

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Προεδρείο: Ευδοκία Αναγνωστάρα –  Ελένη Κατσίκα 

Διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού και ανάγκες μετάγγισης στη μεταμόσχευση ήπατος – 
Ελένη Κατσίκα

Ο υπερπηκτικός ασθενής και η αντιμετώπισή του – Γεωργία Παπαϊωάννου 

Η χρήση της θρομβοελαστογραφίας – Γεώργιος Μούτσιανος

Σχολιασμός: Σταυρούλα Λακουμέντα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ

Προεδρείο: Διονύσης Καραβίας –  Όλγα Γιουλεμέ 

Παθογένεια αμυλοείδωσης – Ευάγγελος Χολόγκιτας

Η ασφαλής επιλογή του ασθενούς με αμυλοείδωση για μεταμόσχευση:

•  Η θέση του ηπατολόγου – Δημήτριος Σαμωνάκης

•  Η θέση του καρδιολόγου – Δήμος Εκκλησίαρχος

Χειρουργική τεχνική της Domino μεταμόσχευσης ήπατος – Ευστάθιος Αντωνίου

Σχολιασμός: Ιωάννης Κοσκίνας

Ψυχολογική εκτίμηση του ζώντα δότη – Παπαχρήστου Χριστίνα

Προεδρείο: Μάρκος Συγγελάκης

Ηπατική μεταμόσχευση για οικογενή πολυνευροπάθεια της αμυλοείδωσης: Η εμπειρία που 
αποκτήθηκε στη Βρετανία – Αργυρώ Στάνγκου

Προεδρείο: Σπυρίδων Ντουράκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012



Ο7  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

1. Denis Glotz, MD, PhD, Professeur, Service de Néphrologie et Transplantation, Hopital Saint-Louis, Paris, 
France 

2. Herold Metselaar, Professor of Liver Transplantation and Liver Failure

3. Nancy Mead, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διαιτολόγος, Μονάδας Τεχνητής Διατροφής & 
Κλινικά Σοβαρής Παχυσαρκίας, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής, Π.Γ.Ν. Πατρών

4. Αντωνιάδης Νικόλαος, Λέκτορας Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Χειρουργική Κλινική 
Μεταμοσχεύσεων, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

5. Ακριβιάδης Ευάγγελος, Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, Δ’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ 
«Ιπποκράτειο»

6. Αναγνωστάρα Ευδοκία, Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

7. Αντωνίου Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ 
«Λαϊκό» 

8. Αποστόλου Θεοφάνης, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα και ΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

9. Βάκαλος Αριστείδης, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΜΕΘ, ΓΝ Ξάνθης 

10. Βασιλειάδης Θεμιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

11. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής - Χειρουργός, Α’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

12. Γάκης Δημήτριος, Διευθυντής - Χειρουργός, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

13. Γερογιάννη Νικολέτα, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

14. Γεωργάκη Παρασκευή, Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

15. Γιακουστίδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, 
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 

16. Γιαμαλής Παναγιώτης, Νεφρολόγος, Επιμελητής, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

17. Γιουλεμέ  Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 
ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 

18. Γκαραγκούνη Ουρανία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

19. Γκέκα Ελένη, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ, ΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ" 

20. Γουλής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, Δ’ Παθολογική Κλινική, 
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

21. Γούμενος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, 
Πανεπιστήμιου Πατρών

22. Δρακόπουλος Σπυρίδων, Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Χειρουργικού Τμήματος και Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

23. Εκκλησίαρχος Δήμος, Επιμελητής Α’ - Ειδικός Καρδιολόγος, Β’ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 

24. Ευστρατιάδης Γεώργιος, Καθηγητής Νεφρολογίας - Παθολογίας ΑΠΘ, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΘ 
«Ιπποκράτειο»

25. Ζαββός Γεώργιος, Διευθυντής - Χειρουργός, Διευθυντής ΜΜΝ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 

26. Ινιωτάκη Αλίκη, Διευθύντρια Ανοσολογικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς» 

27. Καραβίας Διονύσης, Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών

28. Καρακόλη Άννα, Παιδίατρος - Διευθυντής ΕΣΥ - Τμήμα Ανοσολογίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

29. Καραπαναγιώτου Αρετή, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

30. Καραταπάνης Στυλιανός, Διευθυντής - Παθολόγος, Α’ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ Ρόδου 

31. Κατσίκα Ελένη, Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 

32. Κοσκίνας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

33. Κουκουλάκη Μαρία, Νεφρολόγος, ΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

34. Κυδώνα Χριστίνα, Παθολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’, ΜΕΘ ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

35. Κωστοπαναγιώτου Γεωργία, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, 
ΓΝΑ «Αττικό» 

36. Λαγκάζαλη Βασιλική, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 

37. Λακουμέντα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τομέα, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

38. Λιακοπούλου Όλγα, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

39. Μαρούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

40. Μαρινάκη Σμαραγδή, Επιμελήτρια Α’, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Λαϊκό» 

41. Μουλούδη Ελένη, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 
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«Παρεντερική και Εντερική Θρέψη του Μεταμοσχευμένου Ασθενή» 
 

Η εφαρμογή της τεχνητής υποστήριξης θρέψης σε μεταμοσχευμένους ασθενείς 

απαιτεί πρώτον την κατανόηση των βασικών αρχών της τεχνητής υποστήριξης θρέψης 

γενικότερα. Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθούν αρχικά οι βασικές έννοιες της τεχνητής 

υποστήριξης θρέψης και σε κάθε σημείο θα αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες των ασθενών 

που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού.  Στα πλαίσια αυτά θα 

αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:  

 Η κακή θρέψη- ορισμός και συχνότητα 

 Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης- επιλογή ασθενών 

 Σχεδιασμός χορήγησης τεχνητής διατροφής  

o Υπολογισμός θρεπτικών αναγκών 

o Επιλογή της οδού σίτισης 

o Υπολογισμός τελικού θρεπτικού σχήματος- επιλογή διαλυμάτων 

 Παρακολούθηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής 

διατροφής  

 

Η κακή θρέψη 

Η κακή θρέψη είναι η ελάττωση της καθαρής σωματικής μάζας και συναντάται 

στο 35 – 65% των νοσηλευομένων ασθενών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η παρουσία κακής 

θρέψης σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας όπου φτάνει 

70-80% αντίστοιχα. Οφείλεται σε ασιτία/ ημιασιτία ή και συστηματική φλεγμονώδη 

απάντηση του οργανισμού σε στρες. Η σοβαρή κακή θρέψη συναντάται σε 10 – 15 % 

των ασθενών, έως και 20% στις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, και συνοδεύεται με 

αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, αυξημένες ημέρες νοσηλείας, αυξημένο 

οικονομικό κόστος.  Ακόμα, συνοδεύεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα μετά 

από την έξοδο από το νοσοκομείο και αυξημένες επανεισαγωγές. Η εκτίμηση και 

αντιμετώπιση της κακής θρέψης, και ιδιαίτερα της σοβαρής κακής θρέψης, έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνει τη νοσηρότητα και θνητότητα σε σημαντικό βαθμό, περιορίζει τις 



ημέρες νοσηλείας και μειώνει σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο το συνολικό κόστος της 

νοσηλείας.  Η έγκαιρη αναγνώριση της κακής θρέψης και η σωστή εκτίμηση και 

εφαρμογή των μεθόδων υποστήριξης είναι προϋπόθεση για το επιτυχές αποτέλεσμα, την 

αποφυγή επιπλοκών και την τελική μείωση του κόστους νοσηλείας. Στόχος της 

υποστήριξης θρέψης είναι η διατήρηση ή αναπλήρωση της καθαρής σωματικής μάζας 

και η πρόληψη ή διόρθωση ανεπαρκειών συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών. 
 

Εκτίμηση της θρέψης και επιλογή ασθενών 

Η εκτίμηση θρέψης συνδυάζει την εκτίμηση των θρεπτικών αποθεμάτων, της 

πρόσληψης τροφής και της κλινικής πορείας του ασθενή και στοχεύει στην 

κατηγοριοποίηση των ασθενών ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση. Όσοι έχουν ήδη 

σοβαρού βαθμού κακή θρέψη ή βρίσκονται σε υψηλού βαθμού κίνδυνο ανάπτυξης κακής 

θρέψη χρήζουν άμεσα εφαρμογή μεθόδων υποστήριξης θρέψης. Ορισμένοι 

αποδεδειγμένοι τρόποι εκτίμησης θρέψης συμπεριλαμβάνουν το Nutritional Risk Index, 

το Nutritional Risk Screening (NRS 2002), το Malnutrition Universal Screening Tool 

(MUST), το Mini Nutritional Assessment (MNA) για τους ηλικιωμένους, και το 

Subjective Global Assessment του Detsky et al. Η τελευταία θεωρείται από τις πιο απλές 

και αξιόπιστες μεθόδους εκτίμησης στις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.  Αποτελείται 

από ένα κλινικό ιστορικό και μια φυσική εξέταση αλλά δεν συμπεριλαμβάνει 

εργαστηριακές εξετάσεις. Στο μέρος του κλινικού ιστορικού αναζητούνται στοιχεία για 

το σωματικό βάρος, τη διαιτητική πρόσληψη, την ύπαρξη και διάρκεια γαστρεντερικών 

συμπτωμάτων, τη σωματική λειτουργία και τη βαρύτητα της νόσου, ενώ στη φυσική 

εξέταση αναζητούνται σημεία που δείχνουν την απώλεια μυϊκής μάζας και λιπώδους 

ιστού καθώς και την ύπαρξη οιδήματος ή ασκητικού υγρού. Στο τέλος, κατατάσσεται ο 

ασθενής σε μια κατηγορία καλής θρέψης, ήπιας ή μέτριας κακής θρέψης, ή σοβαρού 

βαθμού κακής θρέψης.  Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει σοβαρή κακή θρέψη πρέπει 

άμεσα να ξεκινήσει υποστήριξη της θρέψης. 
 

Σχεδιασμός Χορήγησης Τεχνητής Διατροφής 

Υπολογισμός θρεπτικών αναγκών 

Μετά την εκτίμηση της θρέψης και εφόσον έχουμε εντοπίσει τον ασθενή που 

χρειάζεται άμεση υποστήριξη της θρέψης, προχωράμε στο σχεδιασμό της χορήγησης με 

πρώτο βήμα τον υπολογισμό των θρεπτικών του αναγκών σε ενέργεια, μάκρο και 

μικροθρεπτικά συστατικά και υγρά. Οι βασικές ενεργειακές ανάγκες μπορεί να 



υπολογιστούν με διάφορους τρόπους.  Στην κλινική πράξη συνήθως γίνεται με τη χρήση 

μαθηματικών εξισώσεων, όπως είναι η γνωστή εξίσωση των Harris και Benedict, με μια 

προσαύξηση ανάλογα με την κλινική εικόνα και το βαθμό στρες. Για τους περισσότερους 

ασθενείς μια προσαύξηση της τάξεως των 20-40% επαρκεί, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

υπερσίτισης. Το ίδιο ισχύει για ηπατοπαθείς και νεφροπαθείς υποψήφιοι για 

μεταμόσχευση. Εναλλακτικά, μπορεί να υπολογίζονται οι ολικές θερμίδες στις 

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών σε ~ 30-35 kcal/ kg ΒΣ/ ημέρα έως και 40 σε κάποιες 

περιπτώσεις ιδιαίτερα σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια. Χρειάζεται 

όμως μεγάλη προσοχή στο βάρος που θα χρησιμοποιηθεί στους τύπους ειδικά σε βαριά 

πάσχοντες και παχύσαρκους ασθενείς καθώς και σε ασθενείς με ασκίτη ή οίδημα  κυρίως 

για την αποφυγή επιπλοκών που οφείλονται σε υπερσίτιση.   

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη στους περισσότερους ασθενείς κυμαίνονται από 1-1,5 gr/ 

kg ΒΣ/ ημέρα με κάποιες εξαιρέσεις ανάλογα με την κλινική κατάσταση. Πιο 

συγκεκριμένα για νεφροπαθείς και ηπατοπαθείς φαίνονται πιο αναλυτικά ενδεικτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί.  

   Ανάγκες σε Πρωτεΐνη- Ειδικές Καταστάσεις 

Νεφρική ανεπάρκεια  
                                                -Χωρίς αιμοδιάλυση                      0.6-0.8  
                                                -Αιμοδιάλυση                                 1.1-1.4 
                                                -Περιτοναϊκή διάλυση                   1.2-1.5  
    -Μετά από μεταμόσχευση*           1.2-1.5  
Ηπατική ανεπάρκεια  
                                                -Χωρίς εγκεφαλοπάθεια                1.0-1.5 
                                                -Ανάρρωση                                     1.2-1.5 
                                                -Εγκεφαλοπάθεια**                       1.0-1.5  
               -Μετά από μεταμόσχευση*            1.5-2.0 
  

              *  Ανάλογα και με τη λειτουργία του νέου μοσχεύματος  
** Με τη χορήγηση διαλύματος υψηλής συγκέντρωσης σε διακλαδισμένης αλύσου αμινοξέα   
και χαμηλής περιεκτικότητας σε αρωματικά αμινοξέα.  
 

Οι μη-πρωτεϊνικές θερμίδες προέρχονται από υδατάνθρακες σε ποσοστό ~50-

70% και λίπος σε ποσοστό 30-50%. Οι υδατάνθρακες βρίσκονται σε μορφή γλυκόζης 

στα παρεντερικά διαλύματα και σε μορφή μείγματος υδατανθράκων με ή χωρίς φυτικές 

ίνες σε περίπτωση των εντερικών διαλυμάτων. Σε βαριά πάσχοντες ασθενείς η ποσότητα 

των υδατανθράκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 gr/kg ΒΣ/ ημέρα ενώ το λίπος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 1 gr/ kgΒΣ/ ημέρα σε μορφή ω-6 λιπαρών οξέων.  Στη χορήγηση 

του λίπους επίσης χρειάζεται προσοχή ως προς το είδος και την αναλογία των διαφόρων 

λιπαρών οξέων (ω-6, ω-9, ω-3, MCT).  



Οι ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά είναι πιο δύσκολο να υπολογιστούν με 

ακρίβεια μια και η χορήγησή τους βασίζεται σε επίσημες συστάσεις που υπάρχουν για 

τον υγιή πληθυσμό. Η χορήγηση ηλεκτρολυτών χρειάζεται ατομική προσαρμογή 

ανάλογα με τα εργαστηριακά ευρήματα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση 

νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία χορηγούνται 

συνήθως σε ποσότητα που καλύπτει τουλάχιστον το 100% των καθημερινών αναγκών με 

βάση τα διεθνή συνιστούμενα (RDAs, DRIs, JAMA) και είτε επιπλέον είτε λιγότερα σε 

κάποιες περιπτώσεις νεφροπαθών και ηπατοπαθών. Οι ανάγκες σε υγρά αδρά 

υπολογίζονται σε 30ml/ kgΒΣ/ ημέρα αλλά χρειάζεται ατομική προσαρμογή και 

παρακολούθηση του ισοζυγίου υγρών σε καθημερινή βάση για τον ακριβή υπολογισμό 

των αναγκών.  

 

Σχεδιασμός Χορήγησης Τεχνητής Διατροφής 

Επιλογή οδού σίτισης και ενδείξεις τεχνητής διατροφής 

Η υποστήριξη θρέψης επιτυγχάνεται με κατάλληλα διαιτολόγια, χορήγηση 

συμπληρωμάτων και τεχνητές μεθόδους όπως η εντερική και παρεντερική διατροφή. Εάν 

ο ασθενής είναι σε θέση να σιτιστεί από το στόμα, μπορεί να υποστηριχθεί με κατάλληλη 

νοσοκομειακή δίαιτα και με χορήγηση συμπληρωμάτων. Εάν, όμως, δεν μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες του με την per os σίτιση, τότε χρειάζεται τεχνητή διατροφή. Η 

επιλογή της εντερικής ή παρεντερικής διατροφής εξαρτάται από την λειτουργικότητα του 

ΓΕΣ και την επιτυχή πρόσβαση. 

Η τεχνητή διατροφή ενδείκνυται: 1) σε οποιονδήποτε ασθενή όταν δεν 

προβλέπεται να σιτιστεί ικανοποιητικά per os (τουλάχιστον 60% των αναγκών) για 7-10 

ημέρες και ) σε βαριά πάσχοντες ασθενείς ή ασθενείς με σοβαρού βαθμού κακή θρέψη 

όταν δεν προβλέπεται ικανοποιητική per os σίτιση σε 3 ημέρες.  Ακόμα, η εφαρμογή της 

τεχνητής διατροφής γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά 

σταθερός και υπάρχει κύρια θεραπεία ή προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου από τους 

θεράποντες ιατρούς καθώς και η δυνατότητα ορθής εφαρμογής της μεθόδου, δηλαδή, οι 

επιπλοκές που σχετίζονται με την εφαρμογή της να είναι < 5%. Ακόμα, πρέπει πάντα να 

θυμόμαστε ότι η τεχνητή διατροφή αποτελεί μέθοδο θεραπείας της κακής θρέψης. Όπως 

κάθε θεραπευτική μέθοδος, χρειάζεται εξειδίκευση και εμπειρία, για τη μείωση των 

επιπλοκών από την εφαρμογή της, ώστε το όφελος να είναι μετρητό στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκεκριμένου ασθενούς. Τέλος, η ομαδική προσέγγιση 

είναι απαραίτητη για την ορθή και επιτυχή εφαρμογή της. 



Σχεδιασμός Χορήγησης Τεχνητής Διατροφής 

Υπολογισμός τελικού σχήματος και επιλογή διαλυμάτων 

Εφόσον επιλέξουμε την οδό σίτισης, πρέπει να σχεδιάσουμε το θρεπτικό σχήμα, 

δηλ., να επιλέξουμε το κατάλληλο διάλυμα ή συνδυασμό διαλυμάτων που θα καλύψει τις 

υπολογισθείσες ανάγκες του ασθενή σε μορφή και σε όγκο που θα γίνεται καλά ανεκτό. 

Στην περίπτωση εντερικής τεχνητής διατροφής, χορηγούνται έτοιμα διαλύματα του 

εμπορίου. Χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του διαλύματος ως προς τη θερμιδική του 

πυκνότητα, την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, την περιεκτικότητα και μορφή των 

υδατανθράκων και του λίπος καθώς και άλλα στοιχεία που μπορεί να χρειαστούν 

ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμα, χρειάζεται καλή κλινική κρίση για την αναγκαιότητα κάποιου 

ειδικού διαλύματος. Στη προκειμένη περίπτωση υπάρχουν ειδικά διαλύματα για ηπατική 

ανεπάρκεια και για νεφρική ανεπάρκεια με συγκεκριμένες ενδείξεις κάθε φορά. Στην 

περίπτωση ολικής παρεντερικής διατροφής ιδανικό θα ήταν να επισκευάζεται το τελικό 

διάλυμα χρησιμοποιώντας διαλύματα μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών.  Ο τρόπος 

αυτός παρέχει τη δυνατότητα πλήρης ατομικής προσαρμογής του διαλύματος. Συχνά, 

όμως, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αναγκαστικά χρησιμοποιούνται έτοιμοι σάκοι.  

Η χρήση των έτοιμων σάκων, όμως, εγκυμονεί κινδύνους, κυρίως για υπερσίτιση ως 

προς τις μη-πρωτεϊνικές θερμίδες και υποσίτιση ως προς την πρωτεΐνη.  Για το λόγο αυτό 

χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή ενός σάκου με τη σωστή ποσότητα και 

αναλογία θρεπτικών συστατικών. Ακόμα, πρέπει να σημειωθεί ότι η γλουταμίνη, οι 

βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία δεν περιέχονται στους έτοιμους σάκους και πρέπει να 

προστίθενται στο σάκο ή να χορηγούνται ξεχωριστά. Τέλος, χρειάζεται προσοχή ως προς 

την περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες που άλλοτε υπάρχουν και άλλοτε δεν υπάρχουν 

στους έτοιμους σάκους.  

 

Παρακολούθηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής διατροφής 

 Όταν τεθεί ο ασθενής σε τεχνητή υποστήριξη θρέψης, χρειάζεται συστηματική 

παρακολούθηση για την πρόληψη εμφάνισης επιπλοκών καθώς και την ορθότητα της 

κάλυψης των θρεπτικών αναγκών και την υποστήριξη της καθαρής σωματικής μάζας. 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής της καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία του ασθενή, 

μετράται το ύψος και το βάρος, γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος και μέτρηση 

αζώτου ουρίας ούρων 24ωρου. Στη συνέχεια, παρακολουθείται καθημερινά η κλινική 

πορεία και η ανεκτικότητα της χορήγησης της τεχνητής διατροφής, καταγράφονται 

στοιχεία του ασθενή όπως η μέγιστη θερμοκρασία, το ισοζύγιο υγρών, οι τιμές μέτρησης 



σακχάρου αίματος του προηγούμενου 24ωρου καθώς και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση.  

Δύο φορές την εβδομάδα γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος με προαλβουμίνη, και 

μια φορά την εβδομάδα σε σταθερούς ασθενείς μετράται το σωματικό βάρος και το 

άζωτο ουρίας ούρων. 

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υποστήριξης θρέψης ως προς την 

υποστήριξη της καθαρής σωματικής μάζας, συνεκτιμούνται δυο βασικοί παράγοντες:  το 

ισοζύγιο αζώτου και η τιμή της προαλβουμίνης.  Στόχος είναι να πετύχουμε θετικό 

ισοζύγιο αζώτου και μια αύξηση της τιμής της προαλβουμίνης της τάξεως των 40 

mg/L/εβδομάδα. 

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της τεχνητής διατροφής 

και εάν χρειαστεί γίνεται μετατροπή του αρχικού θρεπτικού σχήματος ώστε να 

καλύψουμε τις ανάγκες του ασθενή χωρίς επιπλοκές. 

 

Διάρκεια της χορήγησης τεχνητής υποστήριξης θρέψης  

Συνεχίζεται η τεχνητή διατροφή μέχρι ο ασθενής να είναι σε θέση να καλύψει 

ικανοποιητικά τις θρεπτικές του ανάγκες με την per os σίτιση. Με την έναρξη της per os 

σίτισης χρειάζεται καθημερινή εκτίμηση της πρόσληψης από το διαιτολόγο. Με την  

αύξηση της per os σίτισης γίνεται ανάλογη μείωση της χορήγησης της τεχνητής 

διατροφής.  Στο σημείο αυτό τα συμπληρώματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην κάλυψη 

των θρεπτικών αναγκών. Η διακοπή της τεχνητής διατροφής αποφασίζεται όταν η per os 

κάλυψη φτάσει περίπου 60-75%  των αναγκών και έκτοτε συνεχίζεται η  

παρακολούθηση ως προς την ικανοποιητική σίτιση και οδηγίες για τη διατροφή στο 

σπίτι. 

 Η διατροφή των μεταμοσχευμένων ασθενών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αρχικά 

λόγω των αυξημένων θερμιδικών αλλά ειδικά των πρωτεϊνικών αναγκών καθώς και λόγω 

χορήγησης κορτικοστεροειδών και άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και 

μακροχρόνια ιδιαίτερα για την αποφυγή παχυσαρκίας και εμφάνισης μεταβολικού 

συνδρόμου.   
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Αδιαμφισβήτητα ο εγκεφαλικός θάνατος είναι η
πλέον ανεπιθύμητη έκβαση ενός ασθενούς, που

νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής
θεραπείας και οι καταστάσεις που μπορεί να
οδηγήσουν σε μια τέτοια έκβαση είναι
περιορισμένες.

Ο εγκεφαλικά νεκρός όμως είναι
ο «ιδανικός» πολυοργανικός δότης.

Τα συχνότερα αίτια (ποσοστό 83%) δήλωσης
εγκεφαλικού θανάτου αφορούν ασθενείς με

(ανευρυσματική) υπαραχνοειδής αιμορραγία
και τραυματική εγκεφαλική βλάβη

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣΘΑΝΑΤΟΣ
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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣΘΑΝΑΤΟΣ

ΟρίζεταιΟρίζεται ωςως
ηη κατάστασηκατάσταση τηςτης μημη αναστρέψιμηςαναστρέψιμης
βλάβηςβλάβης τουτου εγκεφάλουεγκεφάλου
μεμε απώλειααπώλεια όλωνόλων τωντων λειτουργιώνλειτουργιών τουτου
εγκεφαλικούεγκεφαλικού στελέχουςστελέχους

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
•COMA DEPASSE :Mollaret et Goulon
Rev. Neurol.101:3-15,1959
•Ad hoc committee of the Harvard Medical School JAMA 
,205:85-8,1968:     Beecher
•Minnesota criteria of brain death 1970

•Working group Conference of Medical Royal Colleges and 
their Faculties in the UK: Diagnosis of Brain Death. BMJ 
1187-8, 1976
•1981 Uniform Determination of Death Act - President’s 
Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine

•Practice parameters for determining brain death in adults. 
Neurology, 45:1003-11,1995
•NYS Guidelines for Determining Brain Death 2005
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Ελληνική νομοθεσία

Διάγνωση ΕΘ : Απόφαση 9/21η ολομέλεια ΚΕΣΥ

Διάγνωση ΕΘ : 3853/85Απόφαση του υπ  Υγείας

 Ν.2737/99:  Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων 
ιστών και οργάνων 

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων Ν.3984/2011

Ορισμός Ορισμός ΕΘ ΕΘ στην Ελλάδα στην Ελλάδα 
Απόφαση του υπουργού Υγείας 3853/85

…ανεπανόρθωτη  απώλεια  της  ικανότητας 
για συνείδηση, σε συνδυασμό με την 

ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας για 
αυτόματη αναπνοή 

ταυτίζεται με τον θάνατο του εγκεφαλικού 
στελέχους

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυστηρά Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυστηρά 
καθορισμένη καικαθορισμένη και

πρέπει να τηρείται σχολαστικά!πρέπει να τηρείται σχολαστικά!
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Εγκεφαλικός  θάνατος

αποφυγή σύγχυσης με
► Φυτική κατάσταση : 
υπάρχει λειτουργία του στελέχους 
(PVS)

► Ευθανασία

Βλάβη νευρώνων

Ελάττωση ενδοκρανιακής 
αιματικής ροής

Εξοίδηση νευρώνων

Αύξηση ενδοκρανιακής 
πίεσης (ΕΚΠ)

ΕΚΠ > MAΠ
Δεν είναι συμβατή 

με ζωή

Παθοφυσιολογία εγκεφαλικής  βλάβης 
που οδηγεί σε ΕΘ  



12/6/2012

5

ΝΟΣΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ   ΕΘ

 βαρειά ΚΕΚ
 ενδοκρανιακή αιμορραγία
 χωροκατακτητικές βλάβες

εγκεφάλου
 εγκεφαλική ανοξία - ισχαιμία
 πνιγμός

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΕΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  Ε ΘΘ

 διαπίστωση ύπαρξης απνοϊκού κώματος

 καθορισμός αιτίας κώματος

 αποκλεισμός πιθανά αναστρέψιμης
καταστολής του εγκεφαλικού στελέχους
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επί ύπαρξης της παραμικρής
αμφιβολίας σχετικά με την
αναστρεψιμότητα ή  όχι του

κώματος
δενδεν επιτρεπιτρέέπεταιπεται

η η εκτεκτέέλεσηλεση τωντων δοκιμασιδοκιμασιώών ν 
ΕΘΕΘ

ΤΙ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ   
ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 λεπτομερές ιστορικό
 συσχέτιση και αξιολόγηση

κάθε ευρήματος με το κώμα
 παρακλινικός έλεγχος
 εξάντληση καθε θεραπευτικής

προσπάθειας
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Η πορεία προς τη διάγνωση του
θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους

1- Απαραίτητες προϋποθέσεις
►Διάγνωση της αιτίας του απνοϊκού κώματος
►(δομική βλάβη του εγκεφάλου)

2- Απαραίτητοι αποκλεισμοί
φάρμακα, υποθερμία, μεταβολικές διαταραχές

3- Κλινικές Δοκιμασίες
• απουσία αντανακλαστικών εγκεφ. στελέχους
• άπνοια

ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Θ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

αποκλεισμός νοσηρών καταστάσεων

που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση
στη διάγνωση του θανάτου του στελέχους

 πολυνευρίτις Guillain Barre
 εγκεφαλίτις εγκ. στελέχους
 έμφρακτο γέφυρας
 σύνδρομο εγκλεισμού
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ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (6)

►► ΟφθαλμοκεφαλικόΟφθαλμοκεφαλικό αντανακλαστικό: αντανακλαστικό: 
ΙΙΙ,ΙΙΙΙ,ΙVV,,XIXI

►► Αντανακλαστικό κόρης στο φως:  ΙΙ,ΙΙΙΑντανακλαστικό κόρης στο φως:  ΙΙ,ΙΙΙ
►► Αντανακλαστικό κερατοειδούς:Αντανακλαστικό κερατοειδούς: V,VIIV,VII
►► ΑιθουσοΑιθουσο--οφθαλμικό αντανακλαστικό:οφθαλμικό αντανακλαστικό:

III,V,VIIIIII,V,VIII
►► Αντανακλαστικές κινήσεις προσώπου σε Αντανακλαστικές κινήσεις προσώπου σε 

ισχυρό ερέθισμα: ισχυρό ερέθισμα: V,VIIV,VII
►► ΦαρυγγολαρυγγικόΦαρυγγολαρυγγικό ανατανακλαστικόανατανακλαστικό:: IX, XIX, X

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (6)

►► ΟφθαλμοκεφαλικόΟφθαλμοκεφαλικό αντανακλαστικό: αντανακλαστικό: 
ΙΙΙ,ΙΙΙΙ,ΙVV,,XIXI

►► Αντανακλαστικό κόρης στο φως:  ΙΙ,ΙΙΙΑντανακλαστικό κόρης στο φως:  ΙΙ,ΙΙΙ
►► Αντανακλαστικό κερατοειδούς:Αντανακλαστικό κερατοειδούς: V,VIIV,VII
►► ΑιθουσοΑιθουσο--οφθαλμικό αντανακλαστικό:οφθαλμικό αντανακλαστικό:

III,V,VIIIIII,V,VIII
►► Αντανακλαστικές κινήσεις προσώπου σε Αντανακλαστικές κινήσεις προσώπου σε 

ισχυρό ερέθισμα: ισχυρό ερέθισμα: V,VIIV,VII
►► ΦαρυγγολαρυγγικόΦαρυγγολαρυγγικό ανατανακλαστικόανατανακλαστικό:: IX, XIX, X

Παγίδες που αφορούν την 
κλινική διάγνωση

• Βαρύ κρανιοπροσωπικό τραύμα

• Κάκωση  ΑΜΣΣ

• Βαθειά υποθερμία

• Χρήση  μυδριατικού…
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ   ΕΘ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ

• Αυτόματη νωτιαία κίνηση των άκρων

• Εφίδρωση, ταχυκαρδία

• Απουσία άποιου διαβήτη

• Εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά
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 1η δοκιμασία: τουλάχιστον 24 ώρες
από την έναρξη του κώματος

 2η δοκιμασία: όχι < των 8 ωρών ;

ΧΡΟΝΟΣ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

Υπάρχει διαφοροποίηση στα νεογνά και στα παιδιά

Παγίδες  κατά  τη  διάγνωση  του ΕΘ

•

• Σοβαρό κρανιοπροσωπικό τραύμα
• Προϋπάρχουσες διαταραχές των κορών
• Τοξικά επίπεδα φαρμάκων
• Κάκωση ΑΜΣΣ
• Σοβαρή πνευμονική νόσος

Επιβεβαιωτικές εργαστηριακέςδοκιμασίες !
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Εργαστηριακή επιβεβαίωση
του εγκεφαλικού θανάτου

Αγγειογραφία
 Υπέρηχοι
 Μαγνητική Τομογραφία
 Σπινθηρογράφημα
 Ακουστικά προκλητά δυναμικά;
 Μεταβολικοί- ορμονικοί δείκτες;
 ΗΕΓ;

►►3 3 έμπειροιέμπειροι στοστο θέμαθέμα αυτόαυτό ιατροίιατροί πουπου νανα έέ
χουνχουν συμπληρώσεισυμπληρώσει δύοδύο χρόνιαχρόνια απόαπό τητη
λήψηλήψη τηςτης ειδικότηταςειδικότητας

ΘΘεράπωνεράπων ιατρόςιατρός
ΝΝευρολόγοςευρολόγος ή ή ΝΝευροχειρουργόςευροχειρουργός
ΑναισθησιολόγοςΑναισθησιολόγος

ΦΕΚ 174,27/08/1999ΦΕΚ 174,27/08/1999--Ν2737,ΚεφΓ,Αρθρο4,Ν2737,ΚεφΓ,Αρθρο4,§§66

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Θ

Φύλλο διάγνωσης ΕΘ + ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ενημέρωση συγγενών

Αν εγκληματική ενέργεια

Ενημέρωση εισαγγελέα

Ιατροδικαστικός έλεγχος κατά  
τη λήψη των οργάνων στο χ/γείο

Έλεγχος καταλληλότητος δότη και
οργάνων για μεταμόσχευση

Νόμιμη συγκατάθεση για δωρεά

1

2

1+2 =ΟΧΙ

Διακοπή υποστήριξης

1 + 2= ΝΑΙ

Συνέχιση υποστήριξης

Ενημέρωση ΕΟΜ

Αναζήτηση ληπτών

Συντονισμός ομάδων

Λήψη - μεταφορά 
οργάνων
Τέλος υποστήριξης δότη
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• ΜΕΘ

• Υλικοτεχνική  υποδομή   

• Ομάδα ιατρών πιστοποίησης

• Εξειδικευμένος  έλεγχος

Ομάδα ιατρών πιστοποίησης

• Απουσία νευρολογικής  η νευροχειρουργικής 
κλινικής  σε κάθε νοσοκομείο

• Αρνητική στάση από συναδέλφους λόγω 
άγνοιας η πεποίθησης



12/6/2012

14

καταλληλότητα  του  δότη

 ηλικία 

 μεταδοτικά νοσήματα

 κακοήθεια

 χρήση ναρκωτικών

Transplantation. 2012 Feb 27;93(4):348-53.

Advising potential recipients on the use of organs from donorswith primary central nervous 
system tumors.Warrens AN, Birch R, Collett D, Daraktchiev M, Dark JH, Galea G, Gronow K, Neuberger J, Hilton D, Whittle IR, 
Watson CJ; Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs, UK.

Liver Transpl. 2009 Oct;15(10):1204-8.

Liver grafts from donors with central nervous system tumors: a single-center perspective.
Kashyap R, Ryan C, Sharma R, Maloo MK, Safadjou S, Graham M, Tretheway D, Jain A, Orloff M.

Transplant Proc. 2011 May;43(4):953-9.

Results with expanded donor acceptance criteria in heart transplantation.Forni A, Luciani GB, Chiominto B, 
Pizzuti M, Mazzucco A, Faggian G.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Όσον αφορά στη μείωση καρδιακών μοσχευμάτων κατάλληλων 
για μεταμόσχευση δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος παρά αυτός 
της «παραβίασης» του κανόνα του νεκρού δότη. Εξάλλου   και η 
ποιότητα των  νεφρικών  ηπατικών  και πνευμονικών  
μοσχευμάτων από τέτοιου τύπου  δότες  θα είναι υψηλοτερης 
ποιότητας 

Η καλύτερη και πρώιμη αναγνώριση και φροντίδα του πιθανού 
δότη  και η  απάλειψη των εμποδίων των δοτών  «ζώντων» 
οργάνων θα μας βοηθήσει να ερευνήσουμε πιο προκλητικές 
εναλλακτικές πηγές που μπορεί να μας επιβάλλουν να 
παραβιάσουμε τα ηθικά και δεοντολογικά μας όρια.  
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αποτελέσματα: ο ασθενής που πληροί τον ορισμό του επικείμενου 
εγκεφαλικού θανάτου είναι βαθειά κωματώδης ασθενής που 
βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό και νοσηλεύεται στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας με μη αναστρέψιμη καταστροφική εγκεφαλική 
βλάβη γνωστής αιτιολογίας. Η κατάσταση επικείμενου 
εγκεφαλικού θανάτου απαιτεί  κλίμακα Γλασκώβης 3  και 
προοδευτική κατάργηση τουλάχιστον 3 από τα 6 αντανακλαστικά 
του στελέχους η το  FOUR score από E0M0B0R0.

Συμπερασματικά: ο ορισμός του επικείμενου εγκεφαλικού 
θανάτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχικά (εναρκτήριο) σημείο  
για  αναγνώριση πιθανού   δότη  πάλλουσας καρδιάς  σε μια 
μονάδα εντατικής   

Συμπερασματικά
Ο ΕΘ ασθενής είναι σπάνια αλλά σημαντική πηγή  οργάνων. Η αναφορά 
αυτή δείχνει ότι οι τρόποι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι 
εύκολο να εφαρμοστούν σε ευρύ επίπεδο.  Ο ορισμός του επικείμενου 
εγκεφαλικού θανάτου που στηρίζεται στο  FOUR score μοιάζει να είναι 
το πιο πρακτικό νευρολογικό εργαλείο  για την αναγνώριση εκείνων των 
ασθενών  που έχουν πραγματική πιθανότητα να γίνουν εγκεφαλικά νεκροί 
. 
Μια προοπτική μελέτη είναι απαραίτητη  για να ελέγξει την αξιοπιστία 
αυτών των εργαλείων εκτίμησης.
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Η μελέτη αυτή δείχνει ότι είναι αναγκαία και αποτελεσματική 
η χρήση ενιαίας αφετηρίας για την ανασκόπηση ιατρικών 
ιστορικών ασθενών που κατέληξαν σε μονάδες εντατικής 
ώστε να αξιολογήσουμε τους πιθανούς δότες «πάλλουσας 
καρδιάς».  Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνει ότι ο 
επικείμενος εγκεφαλικός θάνατος (Imminent Brain Death –
IBD) είναι πιο αξιόπιστος δείκτης από τον από τον  ορισμό 
Βαριά  Εγκεφαλική  Βλάβη (Severe Brain Damage – SBD)
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Η διάγνωση ΕΘ
 αποτελεί μια μορφή αλληλεγγύης & 
φιλανθρωπίας 

 βασίζεται στην ανιδιοτέλεια και δείχνει  την 
ευαισθησία σε θέματα ισότιμης και δίκαιης 
κατανομής των πόρων

 συμβάλλει στη μη εξάσκηση της 
ιατρικής της ματαιοπονίας

 έχει  ηθική και ιατρική υπόσταση  και μπορεί 
να μετουσιώσει τον θάνατο σε ζωή!

Erik, 
heart 
transplant

Trine

Liver Recipient

Liver, stomach, pancreas,Liver, stomach, pancreas,
small bowel and piece small bowel and piece 
of colon recipientof colon recipient



Εκτίμηση και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΕΘ που 
νοσηλεύουν δυνητικό δότη. 
Α. Βάκαλος. 
Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ. 
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 

Εισαγωγή. 
Η ζήτηση για όργανα προς μεταμόσχευση καταγράφει ανοδική τάση σε συνάρτηση 
με τη πρόοδο των ετών, η οποία όμως δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση της 
προσφοράς οργάνων από δότες με παλλόμενη καρδιά. Η απάντηση στο ερώτημα εάν 
η μη επαρκής προσφορά οργάνων συνδέεται με την λειτουργία των ΜΕΘ θα πρέπει 
να βασιστεί στην εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΕΘ, με 
στόχο την συνεχή βελτίωση, στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των γενικότερων 
υπηρεσιών υγείας. 
Η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΕΘ που νοσηλεύουν 
δυνητικό δότη και η προσπάθεια βελτίωσης είναι δυνατόν να επιχειρηθεί με τη χρήση 
των δεικτών ποιότητας.  
Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν εργαλεία συστήματος παρακολούθησης της 
ποιότητας σε παροχές υπηρεσιών υγείας, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαπίστωση 
προβλημάτων που δυνητικά είναι δυνατόν να βελτιωθούν.  
Βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, τη σύγκριση με σταθερές αναφοράς και την 
αξιολόγηση της ενδεχόμενης διαφοράς.  
Συμπληρώνεται από τον κύκλο βελτίωσης σύμφωνα με τον οποίο μετά την ερμηνεία 
εφαρμόζεται η στοχευμένη δράση και συνεχίζεται ο έλεγχος για διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας των διορθωτικών αλλαγών. 
 

Άξονες προσανατολισμού. 
Η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΕΘ που 
νοσηλεύουν δυνητικό δότη θα πρέπει να έχει τέσσερεις άξονες προσανατολισμού.  

 Την ορθή διαχείριση και αντιμετώπιση του ασθενούς με ενδοκράνια 
παθολογία πριν τον εγκεφαλικό θάνατο.  

Επιδίωξη: Κανένας θάνατος εγκεφαλικός ή καρδιακός. 
 Το καλό επίπεδο διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου. 

Επιδίωξη: Κανένας εγκεφαλικός θάνατος αδιάγνωστος 
 Την ορθή παρακολούθηση και υποστήριξη των δυνητικά δοτών ασθενών με 

εγκεφαλικό θάνατο. 
Επιδίωξη: Κανένας εγκεφαλικά νεκρός με μη βιώσιμα όργανα – μοσχεύματα.. 

 Την εξασφάλιση της συναίνεσης των συγγενών για δωρεά οργάνων. 
Επιδίωξη: Κανένας εγκεφαλικά νεκρός μη δότης. 
 

Ορθή διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενούς με ενδοκράνια 
παθολογία πριν τον εγκεφαλικό θάνατο. 
Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών δεν θα πρέπει να αγνοεί τις κατευθυντήριες 
οδηγίες, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η εγκατάσταση εγκεφαλικού θανάτου δεν 
είναι κατάσταση που θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί με την κατάλληλη 



αντιμετώπιση. Όταν υπάρχουν έστω και ψήγματα αμφιβολίας, είτε από το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό είτε από το περιβάλλον, τότε είναι πιθανότερο να μην τεθεί 
η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και ο ασθενής να καταλήξει με διάγνωση 
καρδιακού θανάτου, είτε να υπάρξει άρνηση αποδοχής δωρεάς από το συγγενικό 
περιβάλλον. 

Ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 
Τα βασικά σημεία των  κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση ασθενών με 
σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) GCS < 8 στη ΜΕΘ περιλαμβάνουν: 

 Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς και να 
αποφεύγεται η υπόταση (SAP < 90 mmHg).( Επίπεδο II). 

 Η οξυγόνωση θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και η υποξία (PaO2 < 
60mmHg, SatO2 < 90 % ) θα πρέπει να αποφεύγεται.(Επίπεδο ΙΙΙ) 

 Η μαννιτόλη είναι αποτελεσματική για τον έλεγχο της ενδοκρανιακής πίεσης 
αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η υπόταση (Επίπεδο II) και η χρήση της θα 
πρέπει να περιορίζεται πριν το monitoring της ενδοκρανιακής πίεσης σε 
ασθενείς με σημεία εγκολεασμού (Επίπεδο III).  

 Η ενδοκρανιακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείτε στους ασθενείς με CSS 
< 8 και παθολογική CT εγκεφάλου(Επίπεδο II) ή φυσιολογική CT και δύο από 
τα τρία: ηλικία < 40, παθολογική κινητική απάντηση ή SAP < 90 mmHg 
(Επίπεδο III) 

 Η θεραπεία της ICP θα πρέπει να ξεκινά από τιμές ICP > 20 mmHg (Επίπεδο 
II). 

 Ο στόχος διατήρησης της CPP είναι τιμές; εύρους 50 – 70 mm Hg. (Επίπεδο 
III). 

 Η χορήγηση βαρβιτουρικών ενδείκνυται για τον έλεγχο της ανθεκτικής 
ενδοκρανιακής υπέρτασης (Επίπεδο II). 

 Δεν συνιστάται προφυλακτικός υπεραερισμός PaCO2 < 25 mm Hg (Επίπεδο 
ΙΙ). 

 Ο υπεραερισμός ενδείκνυται ως προσωρινό μόνο μέτρο αυξημένης 
ενδοκρανιακής πίεσης με συνοδό monitoring του SjVO2 ή PbrO2 για την 
παρακολούθηση της παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο.(Επίπεδο III).  

Σχετικοί δείκτες ποιότητας.  
 Η διασωλήνωση των ασθενώ με σοβαρή ΚΕΚ (GCS<9) θα πρέπει να 

διενεργείται εντός 8 ωρών από το ατύχημα. Πρότυπο στόχος: 95 % των 
ασθενών. 

 Η χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με επισκληρίδιο και υποσκληρίδιο 
αιμάτωμα με GCS < 9, ανισοκορία, μυδρίαση, ICP > 20 mm Hg, EDH> 30 
ml, μετατόπιση μέσης γραμμής > 5 mm, SDH > 10 mm πάχος, μετατόπιση 
μέσης γραμμής > 5 mm. Θα πρέπει να διενεργείται εντός 2 ωρών από την CT 
εγκεφάλου. Πρότυπο στόχος: 100 % των ασθενών. 

 Η χρήση κορτικοστεροειδών ως θεραπεία της οξεία φάσης της ΚΕΚ δεν 
συνιστάται. Πρότυπο στόχος: 0 % 

 Η συνεχής παρακολούθηση της ICP θα πρέπει να διενεργείται σε ασθενείς με 
GCS < 9 και παθολογικά ευρήματα στην CT. Πρότυπο στόχος: 95 % των 
ασθενών. 

 Θνητότητα εντός του νοσοκομείου ασθενών με σοβαρή ΚΕΚ (GCS <9). 
Πρότυπο στόχος: 50 % των ασθενών. 



Ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία. 
Σχετικοί δείκτες ποιότητας: 

 Χορήγηση νιμοδιπίνης σε ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία. Πρότυπο 
στόχος: 100 % των ασθενών. 

 Αγγειογραφία με στόχο τη διάγνωση και την οριστική θεραπεία εγκεφαλικού 
ανευρύσματος εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Πρότυπο 
στόχος: 90 % των ασθενών. 

Ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). 
Σχετικοί δείκτες ποιότητας.  

 Διενέργεια CT εγκεφάλου σε ισχαιμικό ΑΕΕ εντός 2 ωρών από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Πρότυπο στόχος: 90 % των ασθενών. 

 Ενδοφλέβια θρομβόλυση σε οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ εντός 3 ωρών από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Πρότυπο στόχος: 100 % των ασθενών.  

Ασθενείς με κατάσταση μετά από καρδιακή ανακοπή. 
Σχετικοί δείκτες ποιότητας.  

 Χρήση μοντέλου καταγραφής και αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής. 
Πρότυπο στόχος: 100 % των ασθενών. 

 Θεραπευτική υποθερμία (33 ± 1 οC) σε ασθενείς σε κώμα εντός 4 ωρών μετά 
από ανάταξη  καρδιακής ανακοπής. Πρότυπο στόχος: 90 % των ασθενών. 

 

Καλό επίπεδο διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου. 
Ο καλός σχεδιασμός βάσει πρωτοκόλλων και η επιτυχής εκτέλεση του κλινικού 
έργου σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες, το καλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
η επάρκεια μέσων και πόρων καθώς και η αποτελεσματική οργάνωση λειτουργίας της 
ΜΕΘ αλλά και ολόκληρου του νοσοκομείου και του υγειονομικού σχηματισμού, 
ενδεχόμενα αποτρέπει από την εγκατάσταση δυνητικά αποτρέψιμων  εγκεφαλικών 
θανάτων. Η γνώση και η βεβαιότητα από όλους τους εμπλεκόμενους ότι δεν τέθηκε 
θέμα ανεπάρκειας, καθιστά ευκολότερη πρώτα από το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και στη συνέχεια και από τους συγγενείς την παραδοχή της εγκατάστασης 
του εγκεφαλικού θανάτου όταν αυτός συμβεί. 
Ωστόσο για την έναρξη της διαδικασίας της διάγνωσης απαιτείται περεταίρω: 

 Κάποιο είδος monitoring της αιματικής εγκεφαλικής ροής ( TCD) ώστε να 
επιλεγεί η κατάλληλη χρονική περίοδος απόσυρσης της καταστολής και 
διενέργειας των κλινικών δοκιμασιών, ώστε να αποκλειστεί με ασφάλεια το 
ενδεχόμενο περεταίρω κλιμάκωσης της αντιμετώπισης και χωρίς τον κίνδυνο 
επιδείνωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας λόγω απόσυρσης της καταστολής.  

 Η ύπαρξη και η διάθεση για εμπλοκή έμπειρου ιατρικού προσωπικού. 
Σχετικός δείκτης ποιότητας: 

 Αριθμός εγκεφαλικών θανάτων προς σύνολο θανάτων στη ΜΕΘ. Πρότυπο 
στόχος: 5 – 30 % σε νευροχειρουργικά κέντρα. Ποσοστό μικρότερο από 5 % 
συνιστά κακό επίπεδο διάγνωσης. 

 



Ορθή παρακολούθηση και υποστήριξη των δυνητικά δοτών 
ασθενών με εγκεφαλικό θάνατο. 
Η υποστήριξη του εγκεφαλικά νεκρού, μεταβάλλεται μετά την διάγνωση και πλέον 
έχει κατεύθυνση όχι την υποστήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας αλλά των οργάνων 
που δυνητικά μπορεί να προσφερθούν προς μεταμόσχευση. Η υποστήριξη 
επικεντρώνεται κυρίως στο καρδιαγγειακό, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής άρδευση 
των οργάνων, αλλά με δεδομένη πλέον την ικανότητα αυτορρύθμισης λόγω 
καταστροφής των αγγειοκινητικών κέντρων.  

 Αιμοδυναμική υποστήριξη. 
Η αιμοδυναμική υποστήριξη βασίζεται στην ανάταξη τυχόν προϋπάρχουσας 
υποογκαιμίας με χορήγηση υγρών, συχνά επιθετικά με παρακολούθηση δεικτών 
προφορτίου, με εξαίρεση την πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων όπου η αναπλήρωση 
όγκου συστήνεται να γίνεται συντηρητικά. Ιδιαίτερη περίπτωση υποογκαιμίας και 
υπερνατριαιμίας αποτελεί ο άποιος διαβήτης, η αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει 
να διενεργείται άμεσα με αντιδιουρητική ορμόνη. Όταν η αιμοδυναμική αστάθεια 
επιμένει, η υποστήριξη με αγγειοδραστικά είναι απαραίτητη και ειδικά σε περίπτωση 
μεταμόσχευσης καρδιάς συνιστάται να γίνεται με καθοδήγηση είτε υπερηχογραφική 
είτε με δεξιό καθετηριασμό. Η ορμονική υποστήριξη με τριιδωθυρονίνη, 
βαζοπρεσίνη, μεθυλπρεδνιζολόνη και ινσουλίνη ίσως αυξάνει την διαθεσιμότητα των 
καρδιακών μοσχευμάτων.  

 Αναπνευστική υποστήριξη. 
Η αναπνευστική υποστήριξη βασίζεται στην αποφυγή εισρόφησης, θλάσεων, 
πνευμονίας, ατελεκτασίας και εφαρμογή προστατευτικού μηχανικού αερισμού με 
μικρούς αναπνεόμενους όγκους (6-8ml/Kg) και μέτρια τιμή PEEP (8-10cm H2O). 

 Γενικότερη υποστήριξη. 
Η υποστηρικτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει και την αποφυγή υποθερμίας και 
ανάταξη των ηλεκτρολυτικών διαταραχών.  
Σχετικός δείκτης ποιότητας: 

 Ορθή παρακολούθηση δυνητικά δωρητών οργάνων με πρωτόκολλο 
συντήρησης: αιματηρή αρτηριακή πίεση, κεντρική φλεβική πίεση, καρδιακός 
ρυθμός, κεντρική θερμοκρασία, διούρηση, αέρια αίματος, αιμοδιάγραμμα και 
πηκτικός μηχανισμός, βιοχημικοί δείκτες, ηλεκτρολύτες, νεφρική λειτουργία, 
ως ελάχιστες απαιτήσεις. Πρότυπο στόχος: 100 % των δυνητικά δωρητών με 
εγκεφαλικό θάνατο.  

Εξασφάλιση της συναίνεσης των συγγενών για δωρεά 
οργάνων. 
Η άρνηση συγκατάθεσης των συγγενών αποτελεί ανυπέρβλητη εμπλοκή στο 
σχεδιασμό της διαδικασία μεταμόσχευσης και προκαλεί οριστική ματαίωση. Έρευνες 
καταγράφουν ότι το ένα τρίτο των συγγενών που αρνήθηκαν συγκατάθεση δεν θα 
έπαιρναν ανάλογη απόφαση ξανά, γεγονός που καταδεικνύει ότι η άρνηση δεν 
βασίζεται σε θεμελιώδεις προσωπικές, ηθικές ή θρησκευτικές αρχές, αλλά μάλλον 
στην μεθοδολογία και στην πρακτική της αίτησης συγκατάθεσης. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεως είναι οι εξής: 

 Η βασική ενημέρωση των συγγενών. 
Οι συγγενείς ενδιαφέρονται πριν τη λήψη της απόφασης να ενημερωθούν και να 
βεβαιωθούν ότι για την πρόταση που τους απευθύνεται δεν υπάρχει ως κίνητρο  
κερδοσκοπία ή οποιαδήποτε άλλη άνομη συναλλαγή. Η συγκατάθεση είναι 
ευκολότερη εάν πειστούν ότι η δωρεά αποτελεί κοινωνική προσφορά. 



 Η ποιότητα της φροντίδας που έχει δεχθεί ο εγκεφαλικά νεκρός. 
Η θετική γνώμη των συγγενών για το επίπεδο φροντίδας και αντιμετώπισης που έχει 
δεχθεί ο εγκεφαλικά νεκρός ως ασθενής επηρεάζει ευνοϊκά προς την χορήγηση 
συγκατάθεσης, ενώ αντίθετο αποτέλεσμα έχει η εγκατεστημένη αρνητική γνώμη. 

 Η κατανόηση της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου από τους συγγενείς. 
Η κατανόηση της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου αλλά και η αποδοχή των 
συνεπειών, ότι αποκλείεται ανάνηψη μετά την εγκατάσταση του εγκεφαλικού 
θανάτου, σχετίζεται με στατιστικά σημαντική διαφορά στην συγκατάθεση για δωρεά. 
Αναφέρεται ότι η επίδειξη μαγνητικής αγγειογραφίας που αποδεικνύει την απουσία 
αιματικής εγκεφαλικής ροής βελτιώνει την δύναμη της πειθούς και αυξάνει την 
πιθανότητα χορήγησης συγκατάθεσης. 

 Η χρονική στιγμή διατύπωσης της αίτησης συγκατάθεσης. 
Ο διαχωρισμός των χρόνων διενέργειας των κλινικών δοκιμασιών, της ανακοίνωσης 
του εγκεφαλικού θανάτου στους συγγενείς και της διατύπωσης του αιτήματος για 
χορήγηση συγκατάθεσης βελτιώνει το ποσοστό χορήγησης συγκατάθεσης. Συγγενείς 
που αρνήθηκαν την συγκατάθεση δήλωσαν ότι ενδεχόμενα θα λάμβαναν άλλη 
απόφαση εάν δεν έκριναν ότι η χρονική στιγμή του αιτήματος ήταν ακατάλληλη.  

 Ο διαθέσιμος χρόνος αναμονής της απόφασης των συγγενών. 
Η αναμονή της απόφασης των συγγενών με άνεση χρόνου βελτιώνει επίσης το 
ποσοστό χορήγησης συγκατάθεσης. Ο χρόνος είναι απαραίτητος όχι μόνο για την 
επικοινωνία των συγγενών με το προσωπικό και μεταξύ τους, αλλά και για εμπεδωθεί 
η πεποίθηση ότι ο ασθενής ήταν ήδη νεκρός προτού το ιατρικό προσωπικό να θέσει 
θέμα δωρεάς οργάνων. 

 Ο τόπος διατύπωσης της αίτησης συγκατάθεσης. 
Η διατύπωση του αιτήματος σε προσωπική συνάντηση σε ήσυχο και ιδιωτικό 
περιβάλλον, αυξάνει το ποσοστό χορήγησης συγκατάθεσης σε σχέση με τηλεφωνική 
επικοινωνία ή σε συνάντηση στο θάλαμο του ασθενούς ή σε χώρο παρουσία τρίτων.  

 Ο διακομιστής της αίτησης συγκατάθεσης. 
Η διατύπωση της αίτησης συγκατάθεσης από μέλος της ιατρικής ομάδας της ΜΕΘ 
και μέλος του συντονισμού μεταμοσχεύσεων από κοινού, αυξάνει τα ποσοστά 
χορήγησης συγκατάθεσης σε σχέση με την διατύπωση της αίτησης μεμονωμένα. Η 
συζήτηση των συγγενών με το μέλος του συντονισμού μεταμοσχεύσεων για επαρκή 
χρόνο, επίσης επηρεάζει ευνοϊκά τους συγγενείς. Σε περιπτώσεις μειονοτήτων, η 
διατύπωση του αιτήματος από μέλος της ίδιας κοινότητας επηρεάζει ευνοϊκά τους 
συγγενείς στη λήψη απόφασης.  

 Η εμπειρία του διακομιστή της αίτησης συγκατάθεσης. 
Η επαρκής εμπειρία του διακομιστή της αίτησης στην διαδικασία και στην 
επικοινωνία με τους συγγενείς σχετίζεται με αύξηση των ποσοστών συγκατάθεσης. Η 
εμπειρία σχετίζεται με τον όγκο των μεταμοσχεύσεων και της συχνότητας της δωρεάς 
και αναμενόμενα είναι μικρότερη και τα ποσοστά συγκατάθεσης μικρότερα σε 
νοσοκομειακούς σχηματισμούς που δεν έχουν συνεχή εμπλοκή με το αντικείμενο των 
μεταμοσχεύσεων. 
Σχετικός δείκτης ποιότητας: 

 Αριθμός των εγκεφαλικά νεκρών που καθίστανται δωρητές. Πρότυπο στόχος: 
60 % των εγκεφαλικά νεκρών.  

Συμπερασματικά: 
 Η εκτίμηση της λειτουργίας των ΜΕΘ που νοσηλεύουν δυνητικό δότη μπορεί 

να διενεργηθεί μέσω των σχετικών δεικτών ποιότητας. Ο στόχος της 



εκτίμησης δεν μπορεί να είναι μόνο η καταγραφή, αλλά κυρίως η βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ΜΕΘ κατά περίπτωση.    

 Η προσπάθεια βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 
ΜΕΘ δεν είναι δυνατόν να αντιπαρέρχεται προβλήματα στελέχωσης, 
εξοπλισμού και εκπαίδευσης των ΜΕΘ αλλά και λειτουργικές αδυναμίες όχι 
μόνο των νοσοκομείων αλλά και των υγειονομικών σχηματισμών συνολικά. 

 Ο κυρίαρχος στόχος της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στις ΜΕΘ που νοσηλεύουν δυνητικό δότη είναι η μείωση της 
θνητότητας, από εγκεφαλικό ή καρδιακό θάνατο και ακολουθούν η βελτίωση 
του επιπέδου διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου και η βελτίωση της 
βιωσιμότητας των οργάνων – μοσχευμάτων. 

 Ο στόχος της αύξησης του ποσοστού δοτών των εγκεφαλικά νεκρών είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τόσο των ΜΕΘ όσο και του μηχανισμού συντονισμού των μεταμοσχεύσεων.  

 Η λειτουργία οργανωμένων κέντρων νοσηλείας δυνητικά δοτών ενδεχόμενα 
θα ήταν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στην κατεύθυνση της 
αύξησης της προσφοράς οργάνων από δότες με παλλόμενη καρδιά.  
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Sensitized patients in France  
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The new sensitized patient 
Definition 2009: 1 Ac IgG anti-allo-HLA 
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Unequal access to transplant  



Contraints 
§  Organ scarcity 

  3.4 potential recipients for each kidney transplant 
§  Logistical (geographic, cold ischemia) 
§  Financial 

Increased waiting times 
 

No graft 
Efficiency 
q  Graft survival 
q  AMR 
q  CAMR  
q  Immunosuppression 
q  High risk (infections, tumors) 

Kidney transplantation in sensitized patients 
awaiting transplants from deceased donors 



What are our tools ? 

… 2010 

Patel R, Terasaki PI. 
« Significance of the positive crossmatch test in  
kidney transplantation. »  
N Engl J Med 1969; 280: 735-739 

q  Crossmatches: CDC, CDC AHG enhanced, Flow, ELISA 

q  Antibody detection: Cytotoxicity, ELISA, Luminex, 
 Dynachip 

Keep only the relevant Antibodies…. 

1969 



Lymphocytotoxicity LCT 

Donor 
lymphocyte 

 

Ag HLA 

Complement Dye 

 Anti HLA Abs  

Recipient serum 



225 patients 
195 negative crossmatch: 8 failed (4,1%) 

30 positive crossmatch: 24 failed (80%) 



Luminex: Principle 

anti-IgG PE 

Alloantibody 

Serum 
Beads coated with HLA Ag  
FACS analysis 

Bead 

HLA 
Ag 



Color-codes 

One run on one well: determination of 100 specificities !	




Luminex 

 



Graft survival according to max DSA MFI  

General population Patients without AMR 

RR of graft loss in pts with DSA > 3000: 
 3.8 (95 CI, 3.5-18.4, p<.0001) 

RR of graft loss in pts with DSA > 3000: 
 2.8 (95 CI, 1.5-16.9, p=.009) 

Lefaucheur, JASN 2010 



•  Avoid immunological conflict! 
•  If impossible, minimize it ! 

Access to transplant 

Cytotox XM 

Flow CM 

DSA 

Current 

Remote 



HLA incompatible survival 

Montgomery, NEJM 2011 



HLA incompatible survival 

Montgomery, NEJM 2011 



Desensitization 

•  Which protocols ? 

Pre-Tx suppression of anti-HLA Abs 

IVIg high dose 
IVIg/plasmapheresis 
Rituximab ? 
Rituximab/IVIg 
Bortezomib ? 
BAFF, TACI…?? 



Glotz D, AJT, 2002 

Desensitization 

1. High dose IVIg 

Inclusion criteria 
•  DD: 

•  Cytotoxic PRA > 50% 
•  LD: 

•  CDCXM pos T IgG 

Success criteria 
•  50% or more decrease of P.R.A. 3 weeks post infusion 
•  Negativation of CDCXM for LD 

 Tx: the kidney ABO compatible with current CDCXM negativ 

French protocol: 3 monthly cures of IVIg : 2 g/Kg over 2 days 
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1. High dose IVIg 
French protocol 

• Follow-up 48 months (3-90) 

• 1 graft loss to thrombosis day 1 

• 1 graft lost to BK infection 

• 3 grafts lost to humoral rejection 

• 2 deaths (PTLD 6 months, Stroke 12 months) 



Confirmation … Cedars-Sinaï Protocol 

Jordan SC, AST, 2002 

1. High dose IVIg 

Ø Inclusion: waiting time, high P.R.A., pos XM 

Ø 2 to 4 cures 2 gr/Kg 

Ø Both Cadaver and Living-related 

Ø Success: neg. Xmatch or P.R.A decrease 

Ø 28% rejections, half requiring OKT3 

Ø Excellent graft and patient survival  



Jordan SC, JASN, 2004 

1. High dose IVIg 

Randomized study versus Albumin (NIH IG02 Trial) 

Ø Inclusion: cytotoxic P.R.A. > 50% 

Ø Randomisation 1:1 
 - IVIg (n=48 pts) 

 
 - Albumine 0.1% (n=50 pts) 

Ø 4 montly cures of IVIg or Albumin 

Ø Success: undefined 

Ø Primary objective: decrease time to Tx 



NIH IG02 Trial : Albumin vs IVIg 

More Tx in the IVIg group 
35% vs 17% 

Diminution of the waiting time to Tx 

PRA decreased more in the IVIg 
group 

Jordan SC, JASN, 2004 



John Hopkins Protocol 

Montgomery R, Trans Proc, 2002 

2. IVIg/PP 

… not adapted to DD waiting list 

Ø 18 patients 

Ø Inclusion: 8 cytotoxic XM +, 10 flow XM +  (class I or II) 

Ø Combination of PP and IVIg (0,1 mg/Kg) 

Ø Success: negativation of CXM 

Ø 5 acute rejections, C4d positive 

Desensitization 



3. Rituximab … 

Viera CA, Transpl, 2004 

Work in progress 

Desensitization 

Ø 9 patients with 3 dose regimens (50/150/375 mg/m2) 

Ø Inclusion: 1 year wait, dialysis, cyto. P.R.A. > 50% 

Ø Success: undefined 

Ø 1 definite success (87 to 51% P.R.A.) 

Ø 1 decrease in titer 

Ø Some modifications….. 



Ø  20 pts 

Ø  Inclusion: “highly sensitized” or LD CXM pos 

Ø  Success: T CDCXM neg at 1:2 or T flow CXM < 250 

D0 D7 D22 D30 

IVIg 2gr/Kg IVIg 2gr/Kg Ritux 1gr Ritux 1gr 

Jordan SC, NEJM, 2008 

4. IVIg/Rituximab 
Desensitization 



but….. 

Jordan SC, NEJM, 2008 

Ø 80% Tx 
Ø 50% rejection (31% AMR) 
Ø Pts and graft survivals at 1 year : 100%, 94% 

4. IVIg/Rituximab 
Results 

Desensitization 



5. Bortezomib …? 
… Promise 

Ø  In vitro Ø  « Effectively removed DSAs with 
one cycle pre-Tx and one cycle 
immediat post-Tx » 

Everly MJ, Trivedi HL,Terasaki PI et al., 
2009, ATC, abstract LB05 

Desensitization 

… Reality 

Wahrmann, AJT, 2010 



C5 inhibition 



Stegall, Gloor 



C5 inhibition 

Stegall, AJT 2011 

Monoclonal anti C5 Ab: Eculizumab 

Historical control group (n=51): 41% AMR 

Ø 16 patients	

Ø Inclusion: positive B cell flow XM	

Ø Success: diminution of B cell flow XM	

Ø PP pre-Tx if B cell flow XM > 300 	

Ø Eculizumab: D0, weeks 1, 2, 3, 4…. and 
more	

Ø Only 1 rejection	




•  IVIg high dose (DD) and PP/IVIg (LD) 
   are the backbone desensitization therapies 
 
•  The value of adding Rituximab is still debated 

   Interesting association: IVIg/Rituximab 
 
 
•  New agents look promising … 

Desensitization Protocols 

Conclusion 



Definition of A.M.R. 

•  Graft dysfunction 
•  Histological lesions (capillaries +++) 
•  C4d staining 
•  Presence of DSA 

Association of 



IF ou IHC 

Kidney 

D. Nochy 



The spectrum of AbMR 

•  Early AbMR 

•  Sub-clinical AbMR 

•  Late AbMR 

•  « Chronic » AbMR (TG) 



Subclinical-AMR 

Pathology 

Function 

 Usefulness of Abs/screening biopsies+++ 



Adapted Treatment is essential 

OKT3 IVIg PP/IVIg Ritux/PP PP/
IVIg/
Ritux 

Pts 43 21 16 8 12 

Pt Surv 95% 84% 100% 100% 

G Surv 57% 72% 81% 75% 92% 

Author Feucht Kidney 
I 1993 
               

Lefaucheur 
AJT 2007 

Rocha  
Transpl 2003 

Faguer Transpl 
2007 

Lefaucheur 
AJT 2009 



Antibody Mediated Rejection Treatment	

High dose IVIg 

•  10 patients with severe AR / 4 DSA+ 
•  100% response short term 
•  fall of  anti-HLA Abs titers 

•  17 patients 
•  AR aux steroid- resistant / anti-lymphocyte Abs 
• Patients Survival 18 months : 94% 
• Graft Survival 18 months : 71%  

 Luke PP et al., Transplantation 2001 

 H.E.G.P./Saint-Louis Lefaucheur AJT 2007 

•  71,5% success, 1 death 
•  Mean Follow-up : 30 ± 20 months  
•  SCr end of  FU : 187 µmol/L 

 Jordan SC et al., Transplantation 1998 



• 16 patients 

• 100% StR, 50% AbR 

• Graft survival 1 year: 81% (84%) 

Rocha, Transpl 2003 

IVIg/PP treatment 

Antibody Mediated Rejection Treatment	




Impact of a single agent 
difficult to juge.. 

Kapotzas, Clin Tx 2008 



Effect of PE alone on Ig synthesis 

Dau, J NeuroImmunol 1995 



IVIg +/- Plasmapheresis 

Slatinska, Ther Aph Dial 2009 

N=13 

N=11 

P=0,044 



Antibody Mediated Rejection 
Treatment	


The “Marrakesh” protocol 
Ritux 

PP/IVIg 
Bx 
DSA 

IVIg high dose 

0     1      2       3      4       5      
6 

ü 4 PP/low dose IVIg 

ü Ritux 375 mg/m2 

ü IVIg 2gr/Kg 



Comparison of Combination Plasmapheresis/IVIg/anti-CD20 
versus High-Dose IVIg in the Treatment of AMR 

•  Group A: High-dose intravenous immunoglobulin 
(IVIg) regimen 
01/2000-12/2003 
N=12 pts 
 

•  Group B: Plasmapheresis (PP) / IVIg / anti-CD20 
(PP/IVIg/anti-CD20) regimen 
01/2004-12/2005 
N=12 pts  

Lefaucheur, A.J.T. 2009 



Kaplan Meier plot of graft survival in patients with AMR 
according to treatment type  

Lefaucheur, A.J.T. 2009 



DSA Monitoring is key 
The absence of decrease of DSA post-treatment is associated with poor prognosis 

 
 

24 patients, DSA at rejection and 3 months post TT 

8000 

Good evol. (n=18) 
Bad evol. (n=6) 

0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 

Rejection M3 

% Δ: -21% 

% Δ: -52% 

P: 0,02 P< 0,001 

Lefaucheur, A.J.T. 2009 



DSA Monitoring is key 
The absence of a fall of at least 50% of DSA post-treatment is 

associated with poor prognosis 
 
 

16 patients, DSA 14 days post diagnostic biopsy 

More than 50% 
decrease of DSA 

Less than 50% 
decrease of DSA 

Rej. reversal (creat) 90% 83% 
G.S. 2 years 100% 63% 
G.S. 4 years 100% 20% 

Everly WTC 2008 



BAFF, APRIL, TACI and co… 



Many Thanks to: 
-C. A., C. L., M-N. P., I. A., E.P…. 
Nephrology and Transplantation 

-C. S., J. A., Ch. G…... 
Histocompatibility 
-D. N., G. H., J. V. 
Pathology 



 Ασφαλής μεταμόσχευση υπερευαισθητοποιημένων ασθενών 

 Αλίκη Ινιωτάκη ,Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, 
Γ.Ν.Α.”Γ.Γεννηματάς” 

Η παρουσία ειδικών στο δότη HLA  (Human Leukocyte Antigen) αντισωμάτων 

θεωρείται αντένδειξη στη μεταμόσχευση νεφρού εφ όσον συσχετίζεται με 

υπεροξεία ή οξεία αγγειακή απόρριψη. Οι υπερευαισθητοποιημένοι (ΥΕ) ασθενείς 

έχουν αντισώματα σε πολλά HLA και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί δότης στον 

οποίο να μην έχουν αναπτύξει ειδικά  HLA αντισώματα. Αυτός είναι ο λόγος που οι  

ΥΕ ασθενείς συσσωρεύονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση. Στην Ελλάδα  

οι  ΥΕ  ασθενείς που περιμένουν σήμερα στη λίστα για μεταμόσχευση είναι 226 και 

αποτελούν πάνω από 20% της εθνικής λίστας. Αντισώματα σε HLA αναπτύσσονται 

κυρίως μετά από μετάγγιση ,εγκυμοσύνη ή απόρριψη προηγούμενου μοσχεύματος. 

Τα τελευταία χρόνια οι δύο κατηγορίες ΥΕ ασθενών που κατά κανόνα 

συσσωρεύονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση είναι  γυναίκες μετά από 

εγκυμοσύνες και ένας μεγάλος αριθμός μεταμοσχευμένων που μετά χρόνια 

επιστρέφουν στη λίστα  .  Λαμβάνοντας υπ όψιν την υψηλή θνησιμότητα των 

ασθενών που παραμένουν για πολλά χρόνια στην αιμοκάθαρση είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε στρατηγικές που να ξεπερνούν το  φραγμό της 

θετικής δοκιμασίας ιστικής διασταύρωσης (crossmatch) με το δότη και να 

ενισχύσουν τη μεταμοσχευσιμότητα των ασθενών αυτών που περιμένουν στη λίστα 

για πολύ  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους 

ασθενείς.                                                                                                                                                     

Η μία περίπτωση να επιτύχει κανείς μία αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης 

με ένα δότη στον οποίο ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα ,είναι η προσπάθεια 

απευαισθητοποίησης του ασθενούς. Με τα πρωτόκολλα απευαισθητοποίησης 

συχνά επιτυγχάνεται η  απομάκρυνση των ειδικών στον υποψήφιο δότη HLA 

αντισωμάτων με αποτέλεσμα ένα αρνητικό crossmatch. Η απευαισθητοποίηση 

συνήθως δεν αποδίδει στην περίπτωση παρουσίας ισχυρών συνδεόντων in vitro  το 

συμπλήρωμα αντισωμάτων. Επιπλέον  εάν  η απευαισθητοποίηση αποδώσει 

συσχετίζεται με μεγάλη συχνότητα επεισοδίων αγγειακής απόρριψης   ενώ η 

επιπλέον ανοσοκαταστολή που απαιτείται  συνοδεύεται από βαριές ανεπιθύμητες 



αντιδράσεις.                                                                                                                                              

Μια πολύ επιτυχημένη στρατηγική για την ασφαλή μεταμόσχευση των ΥΕ ασθενών 

είναι το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων . Το πρόγραμμα αυτό 

που εφαρμόσθηκε πρώτα από τη Eurotransplant ,στηρίζεται στον ακριβή καθορισμό 

των HLA στα οποία ο υποψήφιος λήπτης δεν έχει ποτέ αναπτύξει αντισώματα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με συνεχή  έλεγχο των αντισωμάτων του ασθενούς χρησιμοποιώντας 

τεχνικές υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας. Η επιλογή του δότη στηρίζεται σε 

ένα συνδυασμό της   HLA συμβατότητας με τον ασθενή και την απουσία 

ευαισθητοποίησης του ασθενούς έναντι των ξένων HLA  αντιγόνων του δότη. Το 

βασικό χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων 

είναι ότι λαμβάνεται υπ όψιν η ιστορική ευαισθητοποίηση του ασθενούς απέναντι 

στα αντιγόνα του δότη και ότι επιλέγεται εκείνος ο δότης που το ανοσολογικό 

σύστημα του ασθενούς δεν έχει  δει ποτέ τα ξένα αντιγόνα του .  Στην περίπτωση 

αυτή η μεταμόσχευση είναι τόσο ασφαλής όσο και η μεταμόσχευση ενός  ασθενούς 

που δεν έχει καθόλου HLA αντισώματα.                                                                                                                             

Στην Ελλάδα από το 2004 οι ΥΕ ασθενείς αποτελούν ειδική λίστα που προηγείται 

κατά την επιλογή για μεταμόσχευση με μη ζώντα δότη. Σε περίπτωση που υπάρχει  

ΥΕ  ασθενής που δίνει αρνητικό crossmatch με τον δότη, τότε το μόσχευμα 

αποστέλλεται στο   Μεταμοσχευτικό Κέντρο του ασθενούς . Το Εθνικό Κέντρο 

Ιστοσυμβατότητας έχει υποστηρίξει από το 2004 έως τον Δεκέμβριο 2011 , 83 

μεταμοσχεύσεις ΥΕ ασθενών εκ των οποίων 71 στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων 

Νεφρού του Λαικού Νοσοκομείου και 12  στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού 

στο Παν Νοσοκομείο ΡΙΟ-Πατρών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η  επιβίωση μοσχεύματος και ασθενών  δεν διαφέρουν 

από των μη ευαισθητοποιημένων  ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν την ίδια χρονική 

περίοδο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων 

αντιγόνων για την επιλογή του κατάλληλου δότη για υπερευαισθητοποιημένους 

ασθενείς, εξασφαλίζει στους ασθενείς αυτούς μία ασφαλή μεταμόσχευση. Το 

πρόβλημα τώρα επικεντρώνεται στους ασθενείς που λόγω της μικρής δεξαμενής 

δοτών στην Ελλάδα δεν προβλέπεται να βρεθεί κατάλληλος δότης .  Το ποσοστό των 

ασθενών αυτών που στη Eurotransplant ανέρχεται σε 35% των ΥΕ  ασθενών   στην 

Ελλάδα    φαίνεται ότι είναι κατά πολύ υψηλότερο. Η αιτία για το φαινόμενο αυτό 



είναι ο πολύ μεγάλος πολυμορφισμός του HLA συστήματος. Πιστεύουμε  ότι η 

αύξηση της δεξαμενής των δυνητικών δοτών με μια ευρεία Ευρωπαϊκή  συνεργασία 

θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα να βρεθεί κατάλληλος δότης για τους 

ασθενείς αυτούς. 
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Οξεία αντισωματική απόρριψη: 
πρωτόκολλα ανοσοκαταστολής 

Δρ Φάνης Αποστόλου
Νεφρολογικό Τμήμα

Μονάδα μεταμόσχευσης οργάνων
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Ανοσολογικοί και μη ανοσολογικοί παράγοντες  στην απώλεια  
μοσχευμάτων

Επιβίωση μοσχεύματος 10 χρόνια μετα Τx:
HLA-ID :77%     LD:66%    1st Cadaver : 61%
Αιτίες απώλειας μοσχεύματος : 
23% όχι σε HLA ασυμβατότητα
11% σε HLA ασυμβατότητα                                               
26% μη ανοσολογικοί παράγοντες

Terasaki P and Cai J  ,2005
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Τα αντιγόνα του μοσχεύματος 

• ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ ΜΟΡΙΑ  (συνέκφραση , κοινές αλληλουχίες 
αμινοξέων)

• κλασικά HLA μόρια ,τάξης Ι και ΙΙ
• μη κλασικά HLA μόρια MICA/ MICB

HLA  τάξης Ι αλληλόμορφα (A,B,C) : 3007
HLA  τάξης ΙI αλληλόμορφα (DR,DQ,DP) :1154
Non HLA αλληλόμορφα (MICA….) :109

IMGT/HLA Database ,01/2010 

Η ανακάλυψη νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων ανίχνευσης 
αντισωμάτων επέτρεψε καλύτερη μελέτη ανοσολογικών αντιδράσων 

Ανοσολογικοί μηχανισμοί στη μεταμόσχευση νεφρού

 Προυπάρχοντες  ανοσολογικοί μηχανισμοί   
Φυσική ανοσία 
Προιόντα ειδικής ανοσολογικής απόκρισης  (προ-ευαισθητοποίηση)
Αντισώματα 
Τ /Β κύτταρα μνήμης με ειδικότητα σε αντιγόνα του δότη

 Ειδική de novo ανοσολογική απόκριση       
Αντισώματα
Τ /Β  δραστικά κύτταρα με ειδικότητα σε αντιγόνα του δότη
«Αυτοάνοσος» απάντηση
Τ/Β ρυθμιστικά κύτταρα

Κάθε ασθενής έρχεται για μεταμόσχευση με συγκεκριμένο 
ιστορικό και κάθε μόσχευμα  έχει ιδιαίτερους μηχανισμούς 

άμυνας
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Κλινικά σύνδρομα καταστροφής του μοσχεύματος

1. Υπεροξεία απόρριψη: αιτία είναι η προ-ευαισθητοποίηση 
σε ιστούς του δότη και οφείλεται σε αντισώματα που 
ενεργοποιούν το συμπλήρωμα

Μη αντιστρεπτή βλάβη –θρόμβωση-αγγειακή απόφραξη
2. Οξεία απόρριψη :αιτία είναι η δημιουργία ειδικών για τα 

ξένα αντιγόνα του μοσχεύματος Τ κυττάρων και/ή ειδικών 
στο μόσχευμα αντισωμάτων
(6.7% ΟΑΑ )

3. Χρόνια νεφροπάθεια του μοσχεύματος : αργή καταστροφή 
του μοσχεύματος που οφείλεται σε ανοσολογικούς 
μηχανισμούς (ειδικά στο μόσχευμα αντισώματα)

Ορισμοί

• Υπεροξεία απόρριψη
– Προσχηματισμένα Ab

• Πρώιμη AMR
– Αντισώματα μνήμης

• Όψιμη AMR 
– de novo DSA παραγωγή

• Χρόνια AMR
– δευτεροπαθή DSA απάντηση

• Μικτή απόρριψη
• Ανοχή (Accomodation)

– Αντίσταση σε βλάβη παρά την παρουσία Ab
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AMR

• Μικρότερη συχνότητα σε σχέση με την 
κυτταρική 

• Χαρακτηρίζεται από εναπόθεση:
– ανοσοσφαιρινών, συμπληρώματος και 

ινωδογόνου
– ELISA και Luminex SA

• Συμπτώματα συνήθως πιο γρήγορα από την 
κυτταρική 

Υψηλού κινδύνου καταστάσεις για 
Οξεία απόρριψη

• Παιδιά
• Ευαισθητοποιημένοι ασθενείς

– Ιστορικό μεταμοσχεύσεων
– εγκυμοσύνες
– Πολλαπλές μεταγγίσεις. 

• Σωληναριακή νέκρωση μετά την μεταμόσχευση
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Λίστα αναμονής και αντι-HLA 
αντισώματα

• 2008 17,2% PRA > 80% 2010 <10%
22,3% PRA 10-79%
Περίπου 30% των ασθενών στη λίστα

• Λήπτες μοσχευμάτων από αποβιώσαντες δότες 
13% PRA>80%

• Η παρουσία αντι HLA αντισωμάτων (DSA) ισχυρή συσχέτιση με πρόγνωση 
(AMR-επιβίωση μοσχεύματος, σχέση και με ισχύ αντίδρασης MFI, (mean 
fluoresence intensity)

• Ουσιαστικά απλά καταγράφουν το επίπεδο κινδύνου απόρριψης
Ανάγκη για ομοιόμορφες, επαναλαμβανόμενες και στανταρισμένες μέθοδοι
•Παρά τις μεθόδους απευαισθητοποίησης, υψηλά ποσοστά AMR

•SRTR 2009 Annual Report, http:/www.ustransplant.org/anual-_reports

Διαγνωστικά κριτήρια για οξεία 
αντισωματική απόρριψη (AΜR)

Τουλάχιστον 2 κριτήρια από :
• Παρουσία αντισωμάτων έναντι δότου(ELISA, 

LuminexSA)
• C4d staining

– C4d1: Minimal C4d stain/detection: 1<10%
– C4d2: Focal C4d stain/positive: 10–50%
– C4d3: Diffuse C4d stain/positive: >50%

• Απόδειξη μορφολογικής βλάβης
– Τριχοειδική ή/και σπειραματική φλεγμονή (ptc/g >0) και/ή 

θρόμβωση
– Δυσλειτουργία μοσχεύματος
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Donor
Organ

Capillary 
Endothelial 

cell

Formation 
of 

Antigen-Ab
complex

C1 complex

Παθοφυσιολογία AMR

Damaged 
Cell

Releases  
platelet 

aggregation
factors, 

cytokines

Endothelial 
cell 

necrosis

Schwartz, NEJM 2010

C4

C4b C4d

C4d is by-product and marker 
of complement activation

4

Πρόγνωση AMR

• Βλάβη αγγείων
• Ίνωση
• Απώλεια νεφρικής 

λειτουργίας/μοσχεύματος
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Kaplan-Meier graft survival analysis. The 5.5-year graft survival of patients with 
and without human leukocyte antigen antibody (HLAab) was 63% and 83% (P 

0.0001), respectively (A). For 195 patients who were tested, HLAab negative at the 
first testing, the 3-year graft survival after the second antibody testing 

was79%and 94%(P0.05) for patients withand without HLAab, respectively (B).

Lachmann Transplantation 2009;87: 1505–1513
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Kaplan-Meier graft survival analysis. The 5.5-
year graft survival of patients with donor-specific antibody

(DSA), with nondonor specific human leukocyte antigen antibody
(HLAab) (NDSA), and without HLA antibodies was

49%, 70%, and 83%, respectively.

Lachmann Transplantation 2009;87: 1505–1513

Impact of donor-specific antibody survival among patients at different stages o (DSA) and nondonor
specific human leukocyte antigen antibody (NDSA) on graftf graft deterioration indicated by the 

estimated glomerular filtration rate (eGFR). Among patients with no or moderate graft damage (GFR30) 
the difference in graft survival between patients with DSA and NDSA, respectively, is apparent—62% vs. 

82% (P0.0001). With advanced graft deterioration (GFR30), the difference is leveled.

Lachmann Transplantation 2009;87: 1505–1513
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Kaplan-Meier analysis of the impact of presence or absence of C4d and 
donor-specific antibody (DSA) on allograft survival after for cause biopsy, 

by group.

Robert S. Gaston Transplantation 2010;90: 68–74)

Antibody-Mediated Microcirculation Injury Is the Major Cause 
of Late Kidney Transplant Failure 

American Journal of Transplantation 2009; 9: 2520–2531
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AMR Θεραπεία

CD
20

PC

T

Θεραπεία AMR 

• Καταστολή T κυτταρικής απάντησης 
• Απομάκρυνση κυκλοφορούντων Ab
• Καταστολή Ab
• Καταστολή/εξαφάνιση B κυττάρων
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Αναφορές διενέργειας μεταμοσχεύσεων με 
ευαισθητοποιημένους λήπτες 

•Θεραπείες κατά την στιγμή της μεταμόσχευσης

Ανοσοπροσρόφηση πριν και μετά την μεταμόσχευση
Επιβίωση μοσχευμάτων 
63%, AMR 24-30%
•Εναλλακτικές θεραπείες: 

Πλασμαφαίρεση πριν και μετά την μεταμόσχευση
Ivg με πλασμαφαίρεση και rituximab
Αποτελέσματα ικανοποιητικά (;) Eculizumab?

Bartel et al Peritransplant immunoabsorption for positive cross-match 
deceased donor kidney transplantation. Am J Transplant 2010;10;2033.

Καταστολή T-κυτταρικής απάντησης
Depletional Antilymphocyte Ab (rATG)  
• Has multiple anti-T cell Ab specificities, costimulatory pathways, cell 

adhesion molecules, cell surface molecules expressed on B cells and plasma 
cells.

• Usually used as adjuvant therapy in AMR
• Used for severe or steroid resistant ACR
• FDA approved for Kidney transplant rejection
Steroids
• inhibits IL-1,IL-2, IL-6 production, T-cell proliferation, cytokine gene 

transcription & antigen presentation
MPA
• Prevents proliferation of T & B-cells 
• FDA approved for kidney
CNI
• Both CsA & Tac inhibit T & B-cell activation and proliferation
• FDA approved for kidney, liver, heart

Singh et al, Transplantation Review, 2009 Samaniego et al, Nature Clinical Practice, 2006
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Απομάκρυνση κυκλοφορούντωνν αντισωμάτων
Plasmapheresis
• Fast, effective method of eliminating DSA
• Used in combination with other therapies 
• Adverse effects: 

– Nonselective removal of proteins, bleeding diatheses, volume contraction, 
requires replacement fluid (albumin), allergic reactions, bld borne 
pathogens, need HD access

• Dose: 
– 1-1.5 total plasma volume QD or QOD (3 to 6 treatments), followed by 

maintenance PP 
– Decision to stop PP should be based on: 

• elimination of donor-directed HLA antibody
• establishment of good graft function 
• graft failure

Apheresis Guidelines
considered a therapeutic option when AMR has been confirmed by Bx 

and/or + DSA  & immunosuppressive treatment has not been effective. 

Singh et al, Transplantation Review, 2009, Apheresis Guidelines, 2009

Καταστολή αντισωμάτων
Immune Globulin 
Highly purified IgG from large pools of human plasma diluted in sterile 

water +/- glucose, sodium. 
Non-FDA labeled use

• Action:
– immunomodulatory effects on T cells, macrophages, cytokine synthesis,  B-

cell function & regulatory action on complement system 
– Down regulates antibody/blocks HLA Ab from binding to targets
– T & B cell suppression
• Adverse effects: 
– Arthralgias, mylagias, HA, HTN, hypotension, MI, 
Hypercoagulability, allergic reactions, volume overload, AKI
• Dose:
– T ½ = 3 weeks
– Range 100 mg/kg to 2 gm/kg
– ~ $500.00 for 100mg/kg dose 

Singh et al, Transplantation Review, 2009
Micromedex
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Καταστολή/αφαίρεση B-κυττάρων

Rituximab
Genetically engineered chimeric MoAb w/ mouse fused with 

human IgG. 
• Indication: 

– FDA approved for Non-hodgkin’s Lymphoma, rheumatoid 
arthritis. Use for AMR is off label.

• Action: 
– binds to the CD20 antigen located on pre-B & mature B 

lymphocytes: mediates B cell lysis 
– Depletes CD19 & CD20 (Chemical splenectomy)
– No effect on plasma cells

• Adverse effects: 
– Infusion and hypersensitivity reactions, cytopenias, fever, 

infection risk including association with BK
• Dose

– 375 mg/m2 BSA IV
– Duration of treatment ?

Singh et al, Transplantation Review, 2009

Αναστολή δράσης συμπληρώματος
Eculizumb
• Recombinant humanized monoclonal IgG antibody 

produced from murine myeloma cells that inhibits the 
cleavage of C5

• Indication: PNH, atypical HUS
• Blocks graft injury in presence of DSA, may suppress 

plasma cells.
• Adverse effects:

– Risk of neisseiria meningitis, need immunization
• Mayo monitored DSA, B & T flow CM, protocol Bx.
• Dose:

– 600 mg IV injection qw to q2w
– Duration of therapy unknown
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Αφαίρεση πλασματοκυττάρων
Bortezomib
Reversible proteasome inhibitor 
• Indication: FDA approved for multiple myeloma. 

Use for AMR is off label. 
• Dose: 1.3  to 1.5 mg/m2 IV day 1, 4, 8, 11.
• Adverse effects:

– Neuropathy, plt, WBC, GI symptoms
experience: 

used in kidney, liver and pancreas AMR
Steroids + PP + IVIG + Bortezomib +/- ATG

Everly et al, Transplantation, 2008 , Djamali et al, Clinical Transplants, 2009, Sollinger et al, 
WTC Abstract 2010

Παρακολούθηση κατά την θεραπεία

• Νεφρική λειτουργία
• Λοίμωξη

– ιοί, βακτρίδια, μύκητες
• Καταστολή μυελού
• DSA
• Ανοσοθεραπεία
• Επαναληπτική βιοψία
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Πρόληψη AMR
• Προσδιορισμός ασθενών σε κίνδυνο

– Ευαισθητοποιημένοι
• Current PRA > 20%, Peak PRA > 50%
• Black race, Female, retransplant

– + crossmatch
• Προσοχή στην ελαχιστοποίηση της 

ανοσοκαταστολής
• Παρακολούθηση

– DSAs, Βιοψία, λειτουργία

Αυτά τα πρωτόκολλα σκοπεύουν να μειώσουν τα DSA κάτω από 
τα επίπεδα που μπορούν να βλάψουν το μόσχευμα και να 
κρατήσουν αυτά τα μειωμένα επίπεδα ή την ενεργότητά τους 
αρκετό καιρό για να επιτρέψουν την αντίσταση στην AMR 
βλάβη και την προσαρμογή (‘accommodation’)* 

* (upregulation of protective genes.8,9)

Διάφορα πρωτόκολλα 
ανοσοκαταστολής AMR



12/6/2012

18

FIGURE 1. Schedule of the prophylactic protocol used in group 2 patients. CNI, calcineurin
inhibitors; MMF, mycophenolate mofetil; IVIg, intravenous immunoglobulin; ATG, 

antithymocyte globulin; DSA, donor-specific alloantibody; GFR, glomerularfiltration rate.

Loupy et al Transplantation 2010;89: 1403–1410

Original Article

Rituximab and Intravenous Immune Globulin for 
Desensitization during Renal Transplantation

Ashley A. Vo, Pharm.D., Marina Lukovsky, Pharm.D., Mieko Toyoda, Ph.D., Jennifer 
Wang, M.D., Nancy L. Reinsmoen, Ph.D., Chih-Hung Lai, Ph.D., Alice Peng, M.D., Rafael 

Villicana, M.D., and Stanley C. Jordan, M.D.

N Engl J Med
Volume 359(3):242-251

July 17, 2008
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Study Overview
• This open-label, phase 1-2, single-center study 

examined the use of intravenous immune globulin and 
rituximab to reduce anti-HLA antibodies and improve 
transplantation rates in 20 highly sensitized patients

• Sixteen patients (80%) subsequently received a 
transplant, and the 1-year survival rates for patients 
and allografts were 100% and 94%, respectively

• Larger and longer trials are needed to assess the safety 
of this approach

Panel-Reactive Antibody Levels in the 20 Study Patients

Vo AA et al. N Engl J Med 2008;359:242-251
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Serum Creatinine Values in the 16 Patients Who Received a Kidney Transplant after 
Desensitization

Vo AA et al. N Engl J Med 2008;359:242-251

Conclusion
• These findings suggest that the combination of 

intravenous immune globulin and rituximab may prove 
effective as a desensitization regimen for patients 
awaiting a transplant from either a living donor or a 
deceased donor

• Larger and longer trials are needed to evaluate the 
clinical efficacy and safety of this approach
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Original Article

Desensitization in HLA-Incompatible Kidney 
Recipients and Survival

Robert A. Montgomery, M.D., D.Phil., Bonnie E. Lonze, M.D., Ph.D., 
Karen E. King, M.D., Edward S. Kraus, M.D., Lauren M. Kucirka, Sc.M., 

Jayme E. Locke, M.D., M.P.H., Daniel S. Warren, Ph.D., Christopher E. 
Simpkins, M.D., M.P.H., Nabil N. Dagher, M.D., Andrew L. Singer, M.D., 

Ph.D., Andrea A. Zachary, Ph.D., and Dorry L. Segev, M.D., Ph.D. 

N Engl J Med
Volume 365(4):318-326

July 28, 2011

Study Overview

• Investigators used plasmapheresis and low-dose 
intravenous immune globulin to desensitize HLA-
incompatible patients before transplantation and 
compared their survival rate with that of controls.

• Live-donor transplantation after desensitization provided a 
survival benefit.
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Survival Benefit of Desensitization in HLA-Incompatible Kidney 
Recipients.

Montgomery RA et al. N Engl J Med 2011;365:318-326

Survival Benefit of Desensitization According to Strength of 
Cross-Matching for Donor-Specific Anti-HLA Antibody.

Montgomery RA et al. N Engl J Med 
2011;365:318-326

donor-specific anti-HLA antibody was 
detected on the multiplex bead assay (Panel 
A)

flow-cytometric assay (Panel B)

positive complement-dependent 
cytotoxicity assay (Panel C).
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Η απομάκρυνση DSA με τα μέχρι τώρα πρωτόκολλα 
οδήγησαν σε επιτυχημένες Τχ ευαισθητοποιημένων 

ασθενών μα με αυξημένο ποσοστό οξείων απορρίψεων 
που παρά την έπιτυχή θεραπεία τους οδηγεί σε 

προοδευτική απώλεια μοσχευμάτων.  

• AMR αναγνωρίζεται πλέον σαν σημαντικός ένοχος προοδευτικής 
απώλειας μοσχεύματος (CNI τοξικότητα;)

• Πληθυσμοί ασθενών με Τχ νεφρού με DSA  θετικότητα παρουσιάζουν 
νέες νοσολογικές οντότητες και νέα μοντέλα μελέτης φυσικής ιστορίας 
AMR

• H AMR είναι μια διαδικασία που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή της Τχ με συνέχεια μεταξύ οξείας και χρόνιας απόρριψης .

• Μπορεί να είναι υποκλινική και να οδηγεί προοδευτικά σε απώλεια 
μοσχεύματος

• C4d – AMR πρέπει να υπάρχει και προκαλεί βλάβη στο μόσχευμα
• Η αρτηριοσκλήρυνση επιταχύνεται στην AMR και η αγγειίτις συνήθως 

συνοδεύεται από DSAs 
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Συμπερασματικά

• Η διάγνωση τίθεται με  
– νεφρική βιοψία 
– Αντισώματα μνήμης ή και de novo

• Μπορεί να είναι ανθεκτική στη 
θεραπεία

• Παρακολούθηση κινδύνου λοιμώξεων 
μετά την θεραπεία

Κριτική μελετών 
απευαισθητοποίησης

• Όχι δεδομένα μακράς παρακολούθησης
• Κόστος
• Κίνδυνος λοιμώξεων 
• Off label use



         ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ             
                                           ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 
 
                                               Σ.Μαρινάκη 
 
               Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό                            
               Νοσοκομείο, Αθήνα 
 
Η διατήρηση του βέλτιστου αποτελέσματος της μεταμόσχευσης νεφρού ξεκινάει από 
την πρώτη στιγμή της μεταμόσχευσης και συνεχίζεται μακροχρονίως [1]. Σχηματικά, 
οι χειρισμοί μας μπορούν να χωριστούν σε δύο χρονικές περιόδους, την πρώιμη 
μεταμοσχευτική περίοδο, μέχρι 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση και την όψιμη περίοδο. 
Κατά την πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο οι χειρισμοί μας επικεντρώνονται στα 
παρακάτω σημεία: 1. Καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος (delayed graft 
function, DGF).Μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια, η διαφοροδιάγνωση των 
οποίων είναι πολύ σημαντική και γίνεται με απεικονιστικό έλεγχο και βιοψία νεφρού. 
Συνηθέστερο αίτιο είναι η οξεία σωληναριακή βλάβη από ισχαιμία .Χειρισμοί που 
συμβάλλουν στην αποφυγή ή μείωση της DGF είναι η αποφυγή στην αρχική φάση 
των αναστολέων καλσινευρίνης (CNI’s) με χορήγηση αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης 
(ATG) και η αποφυγή στην αρχική φάση των αναστολέων του mTOR υποδοχέα [2]. 
2. Υψηλό φορτίο ανοσοκαταστολής κατά την αρχική φάση (induction) . Παρά την 
αναγκαιότητα χορήγησης υψηλής ανοσοκαταστολής στην αρχική φάση, υπάρχουν 
δυνατότητες εξατομίκευσης και αποφυγής χορήγησης συγκεκριμένων παραγόντων σε 
ασθενείς με σχετική ή απόλυτη αντένδειξη ώστε να αποφευχθεί η πρώιμη θνητότητα 
και οι πρώιμες επιπλοκές. 3. Οξεία απόρριψη. Τόσο για την κυτταρικού όσο και για 
την χειρότερης πρόγνωσης χυμικού τύπου απόρριψη, που επηρεάζουν δυσμενώς  τη 
μακροχρόνια επιβίωση του μοσχεύματος [3], η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
είναι καθοριστική. Σε κάθε παράταση της ολιγοανουρίας πέραν της 7ης-10ης μέρας ή 
μη ικανοποητική πτώση ή άνοδο της κρεατινίνης μετά την αρχική αποκατάσταση της 
νεφρικής λειτουργίας, θα πρέπει να διενεργείται, εκτός από απεικονιστικό έλεγχο, 
βιοψία νεφρού [4,5]. 4. Υποτροπή πρωτοπαθών σπειραματικών νόσων στο 
μόσχευμα. Τόσο οι ιδιοπαθείς όσο και κάποιες από τις δευτεροπαθείς σπειραματικές 
νόσους υποτροπιάζουν στο νεφρικό αλλομόσχευμα, σε άλλοτε άλλο χρόνο και με 
άλλοτε άλλη συχνότητα. Στην πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο, ιδιαίτερη σημασία 
έχει η υποτροπή της ιδιοπαθούς FSGS που μπορεί να συμβεί από ώρες μέχρι μέρες 
μετά τη μεταμόσχευση. Η έγκαιρη διάγνωση και  η ενδεχόμενη πρόληψή της με 
πλασμαφαίρεση σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό ιδιοπαθούς FSGS, είναι καθοριστική 
για την περαιτέρω έκβαση [6].5. Λοιμώξεις. Κατά την πρώιμη μεταμοσχευτική 
περίοδο, ο κίνδυνος λοιμώξεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος για μικροβιακές λοιμώξεις ( με συνηθέστερες το ουροποιητικό, 
μικροβιαιμία, πνευμονία και λοίμωξη του χειρουργικού τραυματος). Επίσης υπάρχει 
υψηλός κίνδυνος ιογενών λοιμώξεων, λόγω αναζωπύρωσης ιών που βρίσκονταν σε 
λανθάνουσα κατάσταση, από την ανοσοκαταστολή. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
ενδελεχής έλεγχος του δότη για την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων στο λήπτη. Οι 
συχνότερες ιογενείς λοιμώξεις της πρώιμης μεταμοσχευτικής περιόδου στο λήπτη 
σχετίζονται με τους ιούς:CMV, EBV, HCV,HBV,HHV-8,BKV ενώ αυξημένος είναι 
και ο κίνδυνος ευκαιριακών λοιμώξεων όπως η  TBC και η πνευμονία από 
pneumocystis carinii (jeroveci).Για τον ιό CMV θα πρέπει να σταθμίζεται ο κίνδυνος 
λοίμωξης και να χορηγείται προφυλακτική αγωγή αρχικά με valgancyclovir και 
ακολούθως με valacyclovir για 3-6 μήνες. Η προφύλαξη για pneymocystis carinii 



συνίσταται στη χορήγηση τριμεθοπρίμης/σουφαμεθοξαζόλης προφυλακτικά, για 3-6 
μήνες. Για τον ιό της ηπατίτιδας Β , σε HBV(+)λήπτες, χορηγείται προφυλακτικά 
entecavir ή lamivudine μακροχρονίως, ενώ  οι ασθενείς με (+) Μαntoux θα πρέπει 
στην αρχική φάση να λαμβάνουν προφυλακτικά ισονιαζίδη για 9 μήνες. Για τους 
ερπητοιούς, που σχετίζονται και με την ανάπτυξη κακοηθειών, δεν υπάρχει 
προφυλακτική αντιική αγωγή. Σε οροαρνητικούς ασθενείς που λαμβάνουν μόσχευμα 
από οροθετικό δότη, συστήνεται η αποφυγή χορήγησης θεραπείας επαγωγής με 
αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, Alemtuxumab ή Belatacept [7,8].  Η διατήρηση του 
βέλτιστου αποτελέσματος της μεταμόσχευσης μακροχρόνια, στην όψιμη 
μεταμοσχευτική περίοδο, σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν στο μόσχευμα και 
με παράγοντες που αφορούν στον λήπτη. Στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργίας 
του μοσχεύματος μακροχρόνια και η αποφυγή θανάτου του λήπτη με λειτουργούν 
μόσχευμα. Οι χειρισμοί μας στοχεύουν στα εξής: 
1. Ελαχιστοποίηση της ανοσοκαταστολής μακροχρονίως είτε με απόσυρση των 
κορτικοειδών είτε με μείωση / μετατροπή των αναστολέων καλσινευρίνης με τη 
χρήση mTORi’s.Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των ασθενών στους 
οποίους γίνεται μείωση της ανοσοκαταστολής και να σταθμίζεται ο ανοσολογικός 
κίνδυνος, ώστε να υπάρχει η ιδανική ισορροπία μεταξύ υπερ- και 
υποανοσοκαταστολής. 2. Στενή παρακολούθηση των δεικτών νεφρικής 
λειτουργίας και διενέργεια βιοψίας νεφρού  επί της παραμικρής κλινικής υποψίας 
δυσλειτουργίας του μοσχεύματος (μικρή μείωση ή μη ικανοποητική άνοδος της GFR, 
πρωτεινουρία ή/ και νεφρικό ίζημα).3. Πρόληψη κύριων αιτίων θνητότητας των 
μεταμοσχευμένων ασθενών. Αυτά, κατά σειρά συχνότητας είναι τα καρδιαγγειακά, 
οι κακοήθειες και οι λοιμώξεις. Όσον αφορά στα καρδιαγγειακά συμβάμματα, που 
αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου αυτών των ασθενών, στόχος είναι η επιθετική 
αντιμετώπιση των κλασσικών παραγόντων κινδύνου που είναι η υπέρταση, η 
υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης [9,10]. Επίσης θα πρέπει να γίνεται 
εξατομίκευση στην επιλογή της ανοσοκαταστολής, ώστε να συμβάλλει όσο γίνεται 
λιγότερο στην περαιτέρω επιβάρυνση του καρδιαγγειακού, ανάλογα με το profil του 
κάθε ασθενή. Στην πρόληψη των κακοηθειών, εκτός από τον τακτικό έλεγχο 
ρουτίνας, σημασία έχει η διατήρηση του συνολικού φορτίου της ανοσοκαταστολής σε 
όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, η μετατροπή των αναστολέων καλσινευρίνης σε 
αναστολείς του mTOR υποδοχέα μετά την εμφάνιση κακοήθειας συμπαγούς οργάνου 
ή κακοήθειας σχετιζόμενης με ανοσοτρόπους ιούς όπως το σάρκωμα Kaposi ή η 
λεμφουπερπλαστική νόσος (PTLD) [11,12]. Στην πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων, 
σημαντική είναι και πάλι η διατήρηση του συνολικού φορτίου ανοσοκαταστολής στα 
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα καθώς και η προφυλακτική χορήγηση αντιικής αγωγής 
είτε μακροχρόνια για κάποιους ιούς όπως η ηπατίτιδα Β, ή σε περιπτώσεις αύξησης 
της ανοσοκαταστολής, όπως μετά από επεισόδιο απόρριψης για ιούς όπως ο CMV . Η 
οστική νόσος αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας των μεταμοσχευμένων 
ασθενών και η πρόληψή της στοχεύει τόσο στην αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού, όσο και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης [13]. 
Συμπερασματικά, η διατήρηση του βέλτιστου αποτελέσματος της μεταμόσχευσης 
συνίσταται σε χειρισμούς που στηρίζονατι στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των 
επιπλοκών τόσο στο νεφρικό μόσχευμα όσο και στον λήπτη[14]. 
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Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι η συχνότερη αιτία θανάτου 

παγκοσμίως. Πολυάριθμες είναι οι μελέτες που έχουν καταδείξει προδιαθεσικούς 

παράγοντες εμφανίσεως της νόσου καθώς επίσης και των θεραπευτικών χειρισμών 

για τον έλεγχο και την αποτροπή της. Στο χώρο των μεταμοσχεύσεων νεφρού και 

πάλι η καρδιαγγειακή νόσος εξακολουθεί να αποτελεί το πρώτο αίτιο θανάτου, 

πολλοί δε λήπτες καταλήγουν με άριστα λειτουργούν νεφρικό μόσχευμα.  

Οι λόγοι εμφανίσεως υψηλού δείκτη νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω 

καρδιαγγειακών συμβαμάτων οφείλονται τόσο σε αυτούς που αφορούν το γενικό 

πληθυσμό ιδιαίτερα όμως στην αυξημένη επίδραση των ανοσοκατασταλτικών 

φαρμάκων στους παράγοντες αυτούς. Επομένως οι χειρισμοί ελέγχου και 

αποτροπής της καρδιαγγειακής νόσου στους μεταμοσχευμένους επιβάλλουν την 

πλήρη γνώση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών εμφανίσεώς της αλλά κυρίως τις 

φαρμακευτικές δράσεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των ανοσοκατασταλτικών 



φαρμάκων. Δεδομένου δε ότι η ανοσοκαταστολή είναι απαραίτητο στοιχείο μίας 

επιτυχούς μεταμόσχευσης νεφρού, οι θεραπευτικοί χειρισμοί αποσκοπούν κατά 

πρώτο λόγο στην ανεύρεση της κατάλληλης ανοσοκαταστολής για κάθε ασθενή, την 

όσο το δυνατό μείωση αυτής και επίσης τις εναλλαγές ή συνδυασμούς των 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Δεδομένου ότι η βιβλιογραφία που αφορά το 

θέμα είναι τεράστια, στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται αρχικά η περιγραφή των 

παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου και ακολούθως αναφέρονται οι 

θεραπευτικοί χειρισμοί αντιμετωπίσεως αυτών.  

Η καρδιαγγειακή νόσος εκτός από τη στεφανιαία νόσο περιλαμβάνει και άλλες 

εκδηλώσεις όπως η περιφερική αγγειοπάθεια, η αγγειακή εγκεφαλική νόσος, η 

υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και οι 

αρρυθμίες. Ωστόσο οι περισσότερες μελέτες επιβίωσης αναφέρονται σε 

θανατηφόρα ή μη στεφανιαία επεισόδια.  

Η μεταμόσχευση νεφρού προσφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής και καλύτερη 

επιβίωση συγκριτικά με την παραμονή στην αιμοκάθαρση. Η ανοσοκατασταλτική 

αγωγή διασφαλίζει τη διατήρηση του μοσχεύματος και την καλή νεφρική 

λειτουργία ωστόσο έχει γνωστές παρενέργειες όπως η αύξηση των λοιμώξεων και 

της επίπτωση των κακοηθειών καθώς και την επίταση παραμέτρων που σχετίζονται 

με τους παράγοντες κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου.  

Η μεταμόσχευση νεφρού μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα ποσοστά της 

καρδιαγγειακής θνησιμότητας συγκριτικά με τους αντίστοιχους δείκτες ασθενών 

που παραμένουν σε εξωνεφρική κάθαρση, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει 

υψηλότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.  

Η εξέλιξη της καρδιαγγειακής νόσου παρακολουθείται με την μεταβολή των 

ασβεστώσεων των στεφανιαίων αγγείων (coronary artery calcification, CAC) (δείκτης 

CAC, CAC score), που παρέχει ποσοτική μέτρηση του ασβεστίου στα στεφανιαία 

αγγεία συνυπολογίζοντας την παρουσία και την έκταση των ασβεστώσεων στις 

στεφανιαίες αρτηρίες σε διαδοχικές εγκάρσιες καρδιακές τομές υπό αξονικό 

τομογράφο. Αν και δεν έχει γραμμική σχέση με το ποσοστό των στενώσεων των 

στεφανιαίων αγγείων αντικατοπτρίζει την κατάσταση του ασβεστώσεων σε όλη την 



έκταση του στεφανιαίου δικτύου. Στη μεταμόσχευση νεφρού έχει φανεί ότι οι 

ασβεστώσεις αυξάνονται με το χρόνο, με ρυθμό αύξησης μικρότερο από αυτό που 

παρατηρείται σε ασθενείς που παρέμειναν σε εξωνεφρική κάθαρση. Επομένως η 

παρακολούθηση των ασβεστώσεων πιθανώς να αξιολογεί την εξέλιξη της 

καρδιαγγειακής νόσου και να λαμβάνεται υπ’ όψιν για τους αντίστοιχους 

θεραπευτικούς χειρισμούς.  

Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος 

Οι παράγοντες κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου στους λήπτες νεφρικού 

μοσχεύματος περιλαμβάνουν τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου, τους 

τροποποιήσιμους όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

παχυσαρκία, το κάπνισμα ή τους μη τροποποιήσιμους όπως η ηλικία, το φύλο και 

το οικογενειακό ιστορικό, αλλά συμμετέχουν και παράμετροι που σχετίζονται με τη 

μεταμόσχευση όπως τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και τη χρόνια νεφρική νόσο 

όπως η πρωτεϊνουρία, η αναιμία και η επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. 

Παράλληλα νεότεροι παράγοντες όπως δείκτες φλεγμονής (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) 

και η ομοκυστεΐνη συσχετίζονται με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα.  

Α. Δυσλιπιδαιμία  

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί συχνό πρόβλημα στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος με 

ποσοστό μεγαλύτερο 40% να παρουσιάζει υπερλιπιδαιμία με αύξηση της ολικής 

χοληστερόλης, της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (low density lipoprotein) 

αλλά και των τριγλυκεριδίων. Είναι γνωστό ότι όπως και στο γενικό πληθυσμό και 

στη μεταμόσχευση νεφρού τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης αυξάνουν τον 

κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η επίδραση της ανοσοκαταστολής είναι 

σημαντική στην ανάπτυξη της υπερλιπιδαιμίας. Τα κορτικοστεροειδή επηρεάζουν 

τα επίπεδα λιπιδίων τροποποιώντας την δραστηριότητα των ενζύμων που 

συμμετέχουν στο μεταβολισμό τους όπως η καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου 

Α και η λιποπρωτεϊνική λιπάση με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα κυκλοφορούντα 

επίπεδα VLDL (very-low density lipoprotein), η ολική χοληστερόλη και τα 

τριγλυκερίδια. Οι αναστολείς της καλσινευρίνης και κυρίως η κυκλοσπορίνη αυξάνει 

τα επίπεδα λιπιδίων περίπου στο 45% των μεταμοσχευμένων τρεις μήνες μετά την 



έναρξη της θεραπείας. Η κυκλοσπορίνη μειώνει την σύνθεση χολικών αλάτων και 

κατ’ επέκταση μειώνει την κάθαρση της χοληστερόλης, μειώνει τη σύνθεση του 

υποδοχέα της LDL και κατά συνέπεια αυξάνονται τα επίπεδα της LDL ενώ επηρεάζει 

τη δραστηριότητα της ηπατικής λιπάσης και της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης με 

μείωση της κάθαρσης της VLDL και της LDL. Τη μεγαλύτερη επίδραση στο 

λιπιδαιμικό προφίλ παρουσιάζει το sirolimus και το everolimus, το οποίο αυξάνει 

τόσο τη χοληστερόλη όσο και τα τριγλυκερίδια με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Λόγω 

της αντι-πολλαπλασιαστικής του δράσης στο αγγειακό ενδοθήλιο, χρειάζεται 

περαιτέρω μελέτη για να εκτιμηθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς που 

λαμβάνουν sirolimus ή everolimus.  

Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών από το Kidney Disease Outcome Quality 

Initiative (KDOQI) συνιστάται αφ’ ενός οι διαιτητικές τροποποιήσεις που έχουν 

μικρή αποτελεσματικότητα και αφετέρου η χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής. Στο 

γενικό πληθυσμό είναι αναγνωρισμένη η αποτελεσματικότητα των στατινών στη 

μείωση των επιπέδων χοληστερόλης και η συνολική μείωση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου. Στη μεταμόσχευση νεφρού, η μελέτη ALERT (Assessment of Lescol in 

Renal Transplantation) που δημοσιεύθηκε το 2003 ήταν η πρώτη πολυκεντρική 

μελέτη που αξιολόγησε τα οφέλη της μείωσης των επιπέδων λιπιδίων σε 2102 

μεταμοσχευμένους που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν φλουβαστατίνη (40 – 80 mg) ή 

placebo. Ο κύριος στόχος ήταν η εμφάνιση μείζονος καρδιακού επεισοδίου (που 

ορίστηκε ως καρδιακός θάνατος, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή επαναγγείωση 

στεφανιαίου αγγείου είτε με αγγειοπλαστική είτε με αορτοστεφανιαία παράκαμψη) 

και δευτερεύων στόχος τα μεμονωμένα καρδιακά συμβάματα. Η μελέτη ALERT 

έδειξε αποτελεσματική μείωση της ολικής και της LDL χοληστερόλης και 17% 

μείωση της συνολικής εμφάνισης μείζονος καρδιακού επεισοδίου στους 

μεταμοσχευμένους υπό αγωγή με στατίνη, διαφορά μη στατιστικά σημαντική 

(p=0.139), ωστόσο διαπιστώθηκε 32% μείωση του οξέος εμφράγματος του 

μυοκαρδίου (p=0.05) και 38% μείωση του καρδιακού θανάτου (p=0.031) στην 

ομάδα που χορηγείτο φλουβαστατίνη. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της 

μελέτης ALERT κατέληξε ότι η πρώιμη έναρξη προσφέρει μακροπρόθεσμα το 

μεγαλύτερο όφελος.  



Όσον αφορά την αλληλεπίδραση των στατικών με τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 

οι περισσότερες στατίνες μεταβολίζονται από το ίδιο ένζυμο που μεταβολίζεται και 

η κυκλοσπορίνη, το σύστημα του κυτοχρώματος Ρ450 (CP3A4) με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι συγκεντρώσεις στατίνης στο πλάσμα και να αυξάνεται ο κίνδυνος 

ραβδομυόλυσης ή μυοπάθειας. Οι λιπόφιλες στατίνες (π.χ. σιμβαστατίνη) είναι 

πιθανότερο να προκαλέσουν ραβδομυόλυση γιατί παρουσιάζουν συχνά 

εναποθέσεις σε εξω-ηπατικές θέσεις και να προκαλέσουν τοξικότητα.  

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά επίπεδα λιπιδίων παρά την 

αγωγή με στατίνη, υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής θεραπείας με άλλους υπο-

λιπιδαιμικούς παράγοντες όπως η εζετιμίμπη, οι φιμπράτες, το νικοτινικό οξύ ή τα 

Ω3-λιπαρά οξέα. Ενδεικτικά αναφέρεται η μελέτη συγχορήγησης στατίνης με 

εζετιμίμπη (10 mg) που διενεργήθηκε στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε 56 μεταμοσχευμένους και έδειξε μείωση των επιπέδων 

ολικής και LDL χοληστερόλης κατά 25% και 34% αντίστοιχα ήδη από τον πρώτο 

μήνα θεραπείας, αποτέλεσμα που διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 

δύο ετών.  

Ασθενείς με δυσλιπιδαιμία υπό αγωγή με sirolimus που παρουσιάζουν 

ανεπιθύμητες ενέργειες στους υπολιπιδαιμικούς παράγοντες δύναται η 

τροποποίηση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής με αντικατάσταση του sirolimus από 

αναστολέα της καλσινευρίνης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νεφροτοξικότητα και τη 

μακροχρόνια επιβίωση του μοσχεύματος.  

Β. Υπέρταση  

Ένα σημαντικό ποσοστό ληπτών νεφρικού μοσχεύματος (75-90%) παρουσιάζουν 

υπέρταση βάσει του ορισμού με συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) άνω του 140 

mmHg και διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) άνω του 90 mmHg. Υπολογίζεται ότι 

για κάθε αύξηση της ΣΑΠ κατά 10 mmHg συνεπάγεται αύξηση της καρδιαγγειακής 

θνητότητας 18% στους μεταμοσχευμένους ασθενείς. 

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης συμβάλλουν στην υπέρταση μέσω 

αγγειοσύσπασης του προσαγωγού αρτηριδίου και κατακράτησης νατρίου. Η 



κυκλοσπορίνη θεωρείται ότι ευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό για την πρόκληση 

υπέρτασης συγκριτικά με το tacrolimus. Τα στεροειδή προκαλούν υπέρταση μέσω 

κατακράτησης νατρίου, αύξησης του σωματικού βάρους και της 

αλατοκορτικοστεροειδικής τους δράσης.  

Οι επιθυμητοί στόχοι αρτηριακής πίεσης στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος 

βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών KDOQI είναι ΑΠ < 130/80 mmHg ενώ για 

ασθενείς που παρουσιάζουν πρωτεϊνουρία συνιστάται από τις European Best 

Practice Guidelines ΑΠ < 125/75 mmHg.  

Εκτός από τον απαραίτητο περιορισμό της πρόσληψης άλατος (1600 mg/ημέρα) και 

της φυσικής άσκησης, στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζεται 

εξειδικευμένη φαρμακευτική αντι-υπερτασική αγωγή προκειμένου να επιτευχθούν 

τα επιθυμητά όρια ΑΠ. Παρόλο που δεν έχει αναδειχθεί κάποια κατηγορία αντι-

υπερτασικών να υπερέχει στη μεταμόσχευση νεφρού, είναι συνηθισμένη η 

χορήγηση των αναστολέων διαύλων ασβεστίου επειδή μειώνουν τις περιφερικές 

αντιστάσεις δρώντας στα λεία μυϊκά κύτταρα και μπορεί με τον τρόπο αυτό να 

αντισταθμίζουν τις αγγειοσυσπαστικές ιδιότητες της κυκλοσπορίνης σε 

προσπειραματικό επίπεδο. Ωστόσο, οι διυδροπυριδινικοί αναστολείς των διαύλων 

ασβεστίου (π.χ. νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη) ενδέχεται να παρουσιάσουν οίδημα κάτω 

άκρων, δυσκοιλιότητα (λόγω χάλασης των λείων μυϊκών ινών) και αν χορηγούνται 

με κυκλοσπορίνη να επιτείνουν την υπερπλασία των ούλων ενώ οι μη- 

διυδροπυριδινικοί αναστολείς των διαύλων ασβεστίου (π.χ. βεραπαμίλη, 

διλτιαζέμη) μπορεί να καθυστερήσουν το μεταβολισμό των αναστολέων της 

καλσινευρίνης και συνεπώς να αυξήσουν τα επίπεδα κυκλοσπορίνης και tacrolimus.  

Οι καρδιοπροστατευτικές και νεφροπροστατευτικές επιδράσεις των αναστολέων 

του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αΜΕΑ) και των αποκλειστών των 

υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (angiotensin receptor blockers, ARBs) είναι 

αναγνωρισμένες στο γενικό πληθυσμό και τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. 

Οι κλινικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος που 

λαμβάνουν είτε αΜΕΑ ή ARBs δεν καταλήγουν σε ομόφωνα συμπεράσματα για την 

επίδραση στη λειτουργία και την επιβίωση του μοσχεύματος ή τη μείωση του 



καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά επιβεβαιώνεται η νεφροπροστατευτική δράση των 

αΜΕΑ στη μείωση της πρωτεϊνουρίας. Παράλληλα λίγες μελέτες έχουν συγκρίνει τα 

αποτελέσματα της χορήγησης αναστολέων διαύλων ασβεστίου με τους αΜΕΑ και 

φαίνεται ότι οι αΜΕΑ μειώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ρυθμό σπειραματικής 

διήθησης, την πρωτεϊνουρία, τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης ενώ αυξάνουν την 

υπερκαλιαιμία.  

Συχνά οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος παρουσιάζουν υπέρταση λόγω 

κατακράτησης ύδατος, επομένως η διουρητική αγωγή θα βοηθούσε στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνηθέστερα χορηγείται 

διουρητικό της αγκύλης, αφού η χορήγηση θειαζιδικού διουρητικού περιορίζεται 

από την επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.  

Οι β-αποκλειστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της υπέρτασης 

κυρίως σε ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο. Επιδρούν στον 

έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε 

οξυγόνο ελέγχοντας ικανοποιητικά την υπέρταση. Όμως ιδιαίτερα οι 

αγγειοσυσπαστικοί β-αποκλειστές, όπως η μετοπρολόλη και η ατενολόλη, μπορεί 

να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία, αύξηση του σωματικού βάρους, επιδείνωση της 

αντίστασης στην ινσουλίνη, παρενέργειες που παρατηρούνται σπανιότερα με τους 

νεότερους παράγοντες όπως η λαμπεταλόλη και η καρβεδιλόλη.  

Συνεπώς χρειάζεται αυστηρή αξιολόγηση για την επιλογή της βέλτιστης αντι-

υπερτασικής θεραπείας για κάθε μεταμοσχευμένο συνυπολογίζοντας τις 

παρενέργειες και τα δυνητικά οφέλη για το νεφρικό μόσχευμα. Ενώ είναι πολύ 

πιθανό να μην αρκεί η μονοθεραπεία για τον έλεγχο της υπέρτασης και να 

απαιτείται διπλή ή τριπλή αγωγή.  

Γ. Σακχαρώδης διαβήτης  

Τα ποσοστά σακχαρώδη διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση (νέας έναρξης σακχαρώδης 

διαβήτης μετά τη μεταμόσχευση, new onset diabetes after transplantation, NODAT) 

παρουσιάζουν συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα δεδομένα από την 

ετήσια έκθεση της βάσης δεδομένων για τη Μεταμόσχευση Νεφρού των Ηνωμένων 



Πολιτειών (US Renal Data System 2011) δείχνει ότι τα ποσοστά NODAT είναι στους 3 

μήνες 20%, το πρώτο έτος 30% ενώ μέχρι το τρίτο έτος πάνω από 40% των 

μεταμοσχευμένων θα παρουσιάζουν σακχαρώδη διαβήτη. Ανεξάρτητα από τους 

προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης NODAT που περιλαμβάνουν την 

παχυσαρκία, τη λοίμωξη από ηπατίτιδα C, τη μεγάλη ηλικία του λήπτη, 

αναμφισβήτητα τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα συμβάλλουν στην διαταραχή της 

ανοχής στη γλυκόζη και την εμφάνιση NODAT. Πιο συγκεκριμένα τα 

κορτικοστεροειδή βελτιώνουν την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ και μειώνουν 

την πρόσληψη γλυκόζης και τη σύνθεση γλυκογόνου στους σκελετικούς μύες, 

οδηγώντας σε αντίσταση στην ινσουλίνη και κατά συνέπεια σε σακχαρώδη διαβήτη. 

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης επίσης σχετίζονται με NODAT γιατί η 

σηματοδοτική οδός της καλσινευρίνης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την 

λειτουργία του παγκρεατικού κυττάρου. Η κυκλοσπορίνη μειώνει τον όγκο του β-

κυττάρου και μειώνει τη σύνθεση και την έκκριση ινσουλίνης. Αντίστοιχα το 

tacrolimus μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη, μορφολογικές 

διαταραχές στο β-κύτταρο και να επηρεάσει τη σύνθεση και την έκκριση ινσουλίνης.  

Η τροποποίηση του ανοσοκατασταλτικού σχήματος μπορεί να έχει θέση στο 

χειρισμό του σακχαρώδη διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση. Η μελέτη FREEDOM 

συνέκρινε τρία διαφορετικά πρωτόκολλα αγωγής με κορτικοστεροειδή, στην πρώτη 

ομάδα οι ασθενείς δεν έλαβαν καθόλου στεροειδή, στη δεύτερη ομάδα οι 

μεταμοσχευμένοι έλαβαν στεροειδή μέχρι την 7η μετεγχειρητική ημέρα και στην 

τρίτη ομάδα χορηγήθηκε στο κλασσικό σχήμα στεροειδών. Στο τέλος του πρώτου 

έτους παρόλο που η εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη ήταν ίδια και για τις τρεις 

ομάδες, η ομάδα που δεν εκτέθηκε σε στεροειδή έλαβε σε μικρότερο ποσοστό 

θεραπεία για το διαβήτη (4.5% συγκριτικά με 12.2% και 14.7% της δεύτερης και 

τρίτης ομάδας). Από τους αναστολείς της καλσινευρίνης, το tacrolimus θεωρείται 

περισσότερο διαβητογόνο συγκριτικά με την κυκλοσπορίνη. Στη μετα-ανάλυση 30 

τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών φάνηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος σακχαρώδη 

διαβήτη το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση ήταν 1.86 στους μεταμοσχευμένους 

που ελάμβαναν tacrolimus σε σχέση με αυτούς που ήταν σε αγωγή με 

κυκλοσπορίνη. Επίσης η μελέτη DIRECT (Diabetes Incidence after Renal 



Transplantation) προτείνει ότι σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης NODAT θα 

πρέπει να επιλέγεται ένα ανοσοκατασταλτικό σχήμα με βάση την κυκλοσπορίνη. Σε 

οποιαδήποτε απόφαση για αποφυγή των στεροειδών ή για προσπάθεια μείωσης 

των αναστολέων καλσινευρίνης προκειμένου να αποφευχθούν οι μεταβολικές τους 

παρενέργειες, θα πρέπει να συνεκτιμάται ο κίνδυνος της απόρριψης και η 

μακροχρόνια επιβίωση του νεφρικού μοσχεύματος.  

Για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση που δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί ή που δεν είναι εφικτή η τροποποίηση της 

ανοσοκαταστολής, χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων θεραπεία 

με ινσουλίνη (>80%) και λιγότερα συχνά αντιδιαβητικά δισκία, όπως οι 

σουλφονυλουρίες δεύτερης γενεάς (π.χ. γλυμεπιρίδη), οι μεγλιτινίδες και τα 

νεότερα μιμητικά της ινκρετίνης ανάλογα του προσομοιάζοντος με τη γλουκαγόνη 

πεπτιδίου 1, (glucagon-like peptide 1 analogues, GLP-1) (π.χ. εξενατίδη) και οι 

βελτιωτές της ινκρετίνης αναστολείς της διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4 (dipeptidyl 

peptidase 4 inhibitors, DPP-4) (π.χ. σιταγλιπτίνη) ενώ η μετφορμίνη αποφεύγεται σε 

ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία του μοσχεύματος λόγω κινδύνου 

γαλακτικής οξέωσης και οι θειαζολιδινεδιόνες σε μεταμοσχευμένους με καρδιακή 

ανεπάρκεια.  

Δ. Αναιμία  

Σε ποσοστό 20% - 60% οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς παρουσιάζουν αναιμία και αν 

εξαιρεθούν τα αίτια της μετεγχειρητικής αιμορραγίας, μπορεί να οφείλεται σε 

έλλειψη σιδήρου, σε λοιμώξεις και συχνότερα στη φαρμακευτική αγωγή με αΜΕΑ ή 

ARB αλλά και την ανοσοκαταστολή. Το sirolimus ευθύνεται για αναιμία λόγω 

τροποποίησης του σηματοδοτικού μηνύματος των υποδοχέων της ερυθροποιητίνης 

και επηρεάζεται η ανάπτυξη του πρόδρομου ερυθροκυττάρου. Επίσης η 

αζαθειοπρίνη και το MMF προκαλούν αναιμία λόγω παρεμβολής στις λειτουργίες 

του μυελού των οστών. Από μελέτες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο η αναιμία 

συσχετίζεται με υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας και συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. Συνεπώς η αναιμία θα πρέπει να διορθώνεται με αναπλήρωση των 

αποθηκών σιδήρου και χορήγηση παραγόντων διέγερσης της ερυθροποίησης. Αν 



και τα επιθυμητά όρια αιμοσφαιρίνης για τον πληθυσμό των μεταμοσχευμένων δεν 

έχουν προσδιοριστεί, ακολουθούνται οι οδηγίες που ισχύουν για τη χρόνια νεφρική 

νόσο.  

Ε. Κάπνισμα – Παχυσαρκία  

Έχει δειχθεί σε πολυάριθμες μελέτες ότι το κάπνισμα και η παχυσαρκία αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου στο γενικό 

πληθυσμό και για τους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος. Υπολογίζεται ότι το 25% των 

μεταμοσχευμένων είναι καπνιστές και ο κίνδυνος απώλειας του μοσχεύματος λόγω 

πρώιμου καρδιαγγειακού επεισοδίου ανέρχεται σε 30%. Παράλληλα η παχυσαρκία 

προδιαθέτει σε αντίσταση στην ινσουλίνη, διαβήτη, ισχαιμική καρδιακή νόσο και 

μειωμένη επιβίωση του μοσχεύματος. Τα κορτικοστεροειδή μεν έχουν επίδραση 

στην παχυσαρκία βελτιώνοντας την όρεξη ωστόσο πρωτόκολλα χωρίς στεροειδή δεν 

δείχνουν διαφορά στην πρόσληψη βάρους συγκριτικά με τους ασθενείς που 

συνεχίζουν αγωγή κορτικοστεροειδή.  

Φάρμακα 

Η χορήγηση ασπιρίνης έχει αποδειχθεί ευεγερτική σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 

νόσο μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα 

συνιστάται η χορήγηση ασπιρίνης (60-325 mg/ημέρα) για την πρωτογενή και 

δευτερογενή πρόσληψη σε μεταμοσχευμένους με ισχαιμική καρδιακή νόσο, 

διαβήτη ή άλλους παράγοντες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Όμως δεν έχει 

αποδειχθεί η χρησιμότητα χορήγησης ασπιρίνης σε όλους τους μεταμοσχευμένους, 

ενώ θα πρέπει να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος για σοβαρή αιμορραγία από το 

γαστρεντερικό.  

Συμπεράσματα 

ΟΙ θεραπευτικοί χειρισμοί για τον έλεγχο και την αποτροπή της καρδιαγγειακής 

νόσου ακολουθούν τους γενικούς κανόνες που αφορούν το γενικό πληθυσμό με την 

ιδιαιτερότητα της τροποποιήσεως της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.  

Συγκεκριμένα  



1. Η χορήγηση στατινών έχει ευεγερτική δράση στον έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας 

των μεταμοσχευμένων.  

2. Οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου θεωρούνται η θεραπεία πρώτης γραμμής για 

την υπέρταση διότι πιστεύεται ότι αντισταθμίζουν τις αγγειοσυσπαστικές 

ιδιότητες των αναστολέων της καλσινευρίνης.  

3. Το tacrolimus είναι περισσότερο διαβητογόνο συγκρινόμενο με την 

κυκλοσπορίνη αν και παρουσιάζει καλύτερο μεταβολικό προφίλ για τα λιπίδια 

και την υπέρταση και πιθανώς μειωμένο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο και 

καλύτερη έκβαση της νεφρικής λειτουργικότητας, ωστόσο συνιστάται ότι θα 

πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη νέας 

έναρξης σακχαρώδη διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση.  

4. Η χορήγηση ασπιρίνης θεωρείται απαραίτητη για την πρόληψη των 

καρδιαγγειακών επεισοδίων σε μεταμοσχευμένους με διαγνωσμένη στεφανιαία 

νόσο.  
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Δυσλειτουργία νεφρικού μοσχεύματος. Θεραπευτικοί χειρισμοί 
Ερασμία Ψημένου 
 
 
Η δυσλειτουργία του μεταμοσχευμένου  νεφρού εκδηλώνεται με άνοδο της 
κρεατινίνης. Ανάλογα με την αιτία μπορεί να εμφανιστεί και λευκωματουρία, μείωση 
της διούρησης και να υπάρχουν και άλλα εργαστηριακά ευρήματα και κλινικές 
εκδηλώσεις. Η δυσλειτουργία του μεταμοσχευμένου νεφρού χρειάζεται άμεση 
διερεύνηση και αντιμετώπιση. 
Ο γιατρός που έχει αναλάβει τη φροντίδα του μεταμοσχευμένου πρέπει να ξεχωρίσει 
κατ΄αρχήν αν η δυσλειτουργία οφείλεται σε χειρουργικά ή ιατρικά αίτια. Χρειάζεται 
υπερηχογραφικός έλεγχος για αποκλεισμό θρόμβωσης των αγγείων του νεφρού, 
στένωσης της νεφρικής αρτηρίας, ή ύπαρξης συλλογών περινεφρικά που πιέζουν και 
αποφράσουν μερικώς ή ολικώς τον ουρητήρα. Η αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων απαιτεί χειρουργική παρέμβαση. Συνήθως τα χειρουργικά προβλήματα 
εμφανίζονται την άμεση μετεγχειρητική περίοδο μπορεί όμως να εμφανιστούν και 
αργότερα. 
Ο έλεγχος του δραστικού ενδαγγειακού όγκου είναι απαραίτητος σε κάθε 
μεταμοσχευμένο ασθενή με δυσλειτουργία του νεφρού. Η εκτίμηση θα γίνει με 
κλινική εξέταση  και στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο ή και αργότερα αν ο 
ασθενείς νοσηλεύεται και έχει ιστορικό απώλειας όγκου, με μέτρηση κεντρικής 
φλεβικής πίεσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην γρήγορη αποκατάσταση 
των απωλειών για να αποφευχθεί η μετάπτωση από προνεφρικό σε στάδιο 
σωληναριακής νέκρωσης. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει μεταπέσει σε 
σωληναριακή νέκρωση και η διούρηση δεν αποκαθίσταται με χορήγηση υγρών θα 
χρειαστεί αιμοκάθαρση μέχρι να βελτιωθεί. 
Όλοι σχεδόν οι ασθενείς που μεταμοσχεύονται σήμερα είναι σε ανοσοκατασταλτικά 
πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης. Είναι 
φάρμακα με στενό θεραπευτικό εύρος και χρειάζεται τακτικός έλεγχος των επιπέδων 
τους στο αίμα. Η ερμηνεία των επιπέδων δεν είναι εύκολη και δεν υπάρχουν 
ασφαλείς κανόνες. Η οξεία τοξικότητα των φαρμάκων αυτών  οφείλεται αφ΄ενός σε 
αγγειοσύσπαση του προσαγωγού αρτηριδίου που προκαλεί ισχαιμία του σπειράματος 
και αφ΄ετέρου σε βλάβη των σωληναριακών κυττάρων. Η αντιμετώπιση είναι η 
προσεκτική μείωση της δόσης με στόχο να μειωθεί μεν η στάθμη σε μη τοξικά για 
τον συγκεκριμένο νεφρό επίπεδα αλλά όχι τόσο που θα επιτρέψει απόρριψη του 
μοσχεύματος.  
Η οξεία απόρριψη συμβαίνει συνήθως το πρώτο τρίμηνο μετά τη μεταμόσχευση. 
Μπορεί να είναι κυτταρικού ή αντισωματικού τύπου. Η διάγνωση γίνεται με βιοψία 
του νεφρού που επίσης επιτρέπει την σταδιοποίηση/εκτίμηση της βαρύτητας της 
απόρριψης. Η κυτταρικού τύπου αντιμετωπίζεται με χορήγηση ώσεων ενδοφλέβια 
κορτιζόνης και μπορεί να γίνει επανάληψη της ώσης ή χορήγηση 
αντιλεμφοκυτταρικού ορού αν η πρώτη ώση δεν αναστρέψει την απόρριψη. Με τα 
σημερινά ανοσοκατασταλτικά σχήματα η κυτταρικού τύπου απόρριψη δεν είναι 
συχνό φαινόμενο (15-10% ή και λιγότερο) και είναι συνήθως εύκολα αναστρέψιμη. 
Πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η αντισωματικού τύπου απόρριψη. Οφείλεται σε 
αντισώματα με ειδικότητα συνήθως έναντι HLA αντιγόνων του δότη και μπορεί να 
συμβεί αμέσως μετά τη μεταμόσχευση οπότε μπορεί να οφείλεται σε αύξηση του 
τίτλου προϋπαρχόντων αντισωμάτων που ήταν πολύ χαμηλός για να ανιχνευθεί με τις 
ειδικές  δοκιμασίες διασταύρωσης (CX) ή η μεταμόσχευση έγινε με ασθενώς θετικό 
CΧ ή ανάμεσα σε ΑΒΟ ασύμβατους λήπτη-δότη. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε 



εμφάνιση για πρώτη φορά αντισωμάτων με ειδικότητα έναντι HLA αντιγόνων του 
δότη ή σε εμφάνιση αντισωμάτων με ειδικότητα έναντι άλλων μη HLA αντιγόνων 
που όμως εκφράζονται σε ενδοθηλιακά κύτταρα του νεφρού. Η αντιμετώπιση είναι 
δύσκολη και περιλαμβάνει πλασμαφαίρεση ή ανοσοπροσρόφηση ή γ-σφαιρίνες για 
γρήγορη απομάκρυνση των αντισωμάτων και χορήγηση αγωγής που θα εμποδίσει την 
επανεμφάνιση των αντισωμάτων. Ο αντιλεμφοκυτταρικός ορός ήταν μέχρι πρόσφατα 
η μόνη δυνατή φαρμακευτική αγωγή, σήμερα όμως προτιμάται σε πολλά κέντρα το 
rituximab που δρα στα Β-λεμφοκύτταρα ή το bortezomib που δρα στα 
πλασματοκύτταρα.  
Η υποτροπή της αρχικής νόσου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του 
μεταμοσχευμένου νεφρού. Όλες οι σπειραματονεφρίτιδες μπορεί να υποτροπιάσουν 
όμως η πιο επίφοβη είναι η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS). Είναι 
συχνό αίτιο νεφρωσικού συνδρόμου(ΝΣ) στους ενήλικες αλλά και στην παιδική 
ηλικία που δεν είναι μεν συχνό αίτιο ΝΣ ευθύνεται  όμως για σημαντικό ποσοστό των 
παιδιών σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου που θα μεταμοσχευτούν. Το 
συνολικό ποσοστό υποτροπής αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως μάλλον χαμηλό 20-
30% αλλά περιλαμβάνει και μορφές που σήμερα ξέρουμε ότι οφείλονται σε 
γονιδιακές μεταλλάξεις και δεν περιμένουμε να υποτροπιάσουν αλλά και 
δευτεροπαθείς μορφές που επίσης δεν περιμένουμε να υποτροπιάσουν. Στις 
πρωτοπαθείς μορφές, ιδίως όταν εκδηλώθηκαν σε νεαρή ηλικία, με βαρύ νεφρωσικό 
σύνδρομο που δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και οδήγησε γρήγορα σε νεφρική 
ανεπάρκεια το ποσοστό υποτροπής είναι > 50% ενώ σε δεύτερη μεταμόσχευση, αν το 
πρώτο μόσχευμα χάθηκε λόγω υποτροπή,ς η πιθανότητα 2ης υποτροπής είναι 80%. Η 
υποτροπή συμβαίνει νωρίς, συνήθως το πρώτο 3μηνο, εκδηλώνεται με νεφρωσικό 
σύνδρομο και γρήγορα ακολουθεί επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία ως προς την καλύτερη μέθοδο αντιμετώπισης, οι περισσότεροι πάντως 
απομακρύνουν τον κυκλοφορούντα παράγοντα  ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί για τη 
νόσο με πλασμαφαίρεση ή ανοσοπροσρόφηση και αυξάνουν την ανοσοκαταστολή 
συντήρησης ή χορηγούν φάρμακα όπως το rituximab σε μια προσπάθεια να 
εμποδίζουν την επανεμφάνιση του παράγοντα. Η FSGS μπορεί να εμφανιστεί και de 
novo. Στην περίπτωση αυτή έχουν ενοχοποιηθεί φάρμακα όπως οι αναστολεις mTOR 
σιρόλιμους και εβερόλιμους και η αντιμετώπιση εδώ είναι η διακοπή της αγωγής. Πιο 
σπάνια νόσος είναι το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο/θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα (HUS/TTP) που  μπορεί να υποτροπιάσει νωρίς ή να εκδηλωθεί  de novo 
μετά τη μεταμόσχευση με αιμόλυση, θρομβοπενία, ολιγουρία και άνοδο κρεατινίνης. 
Η αντιμετώπιση είναι με πλασμαφαίρεση, χορήγηση πλάσματος και διακοπή 
αναστολέων καλσινευρίνης. Οι αναστολείς καλσινευρίνης έχουν ενοχοποιηθεί και για 
πυροδότηση υποτροπής σε άτομα με ιστορικό HUS/TTP και για de novo εκδήλωση 
της πάθησης. Η πρωτοπαθής οξάλωση είναι μία καταστροφική μεταβολική πάθηση 
της οποίας η διάγνωση πρέπει να έχει γίνει πριν τη μεταμόσχευση διότι η 
αντιμετώπιση χρειάζεται κατα κανόνα διπλή μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού. Αν η 
διάγνωση δεν έχει γίνει προεγχειρητικά  το μόσχευμα συνήθως καταστρέφεται από 
μαζική εναπόθεση οξαλικού ασβεστίου μπορεί όμως να γίνει προσπάθεια χορήγησης 
μεγάλης δόσης βιταμίνης Β6 στην περίπτωση που πρόκειται για μορφή που 
ανταποκρίνεται έστω και μερικώς σε αυτή τη μορφή θεραπείας. 
Οι ουρολοιμώξεις είναι η πιο συνηθισμένη βακτηριακή λοίμωξη. Στον 
μεταμοσχευμένο ασθενή την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο οι ουρολοιμώξεις κατα 
κανόνα δεν είναι κυστίτιδες αλλά πυελονεφρίτιδες και μπορεί να προκαλέσουν 
γενικευμένη σήψη. Συνήθως εκδηλώνονται με πυρετό, υπάρχει πυουρία και οι 
ουροκαλλιέργειες και συχνά και οι καλλιέργειες αίματος είναι θετικές. Η 



αντιμετώπιση είναι με χορήγηση αντιβίωσης για συνολικό διάστημα 4-6 εβδομάδες. 
Σπάνια συγχέεται η πυελονεφρίτιδα με οξεία απόρριψη ιδίως όταν ο πυρετός δεν 
είναι υψηλός και υπάρχει ολιγουρία. Αν ο γιατρός υποπτεύεται απόρριψη θα 
προχωρήσει σε βιοψία η οποία θα δείξει διήθηση από πολυμορφοπύρηνα με 
σχηματισμό συνήθως αποστηματίων και όχι διήθηση από λεμφοκύτταρα όπως 
συμβαίνει στην απόρριψη.  
Στη διαφορική διάγνωση της δυσλειτουργίας του μεταμοσχευμένου νεφρού έχει 
προστεθεί τα τελευταία χρόνια και η προσβολή από τους πολυόμα ιούς. Ο ΒΚ είναι 
αυτός που κυρίως μας απασχολεί στη μεταμόσχευση νερού. Είναι αθόρυβος ιός.O 
διάμεσος χρόνος εκδήλωσης της νεφροπάθειας είναι ο πρώτος χρόνος μετά τη 
μεταμόσχευση με αργή αλλά προοδευτική άνοδο κρεατινίνης που δεν συνοδεύεται 
από ολιγουρία. Η διάγνωση γίνεται με βιοψία νεφρού, η βλάβη είναι συνήθως μη 
αναστρέψιμη ενώ δεν υπάρχουν φάρμακα με ειδική ισχυρή αντι-ιϊκή δράση. Η 
αντιμετώπιση γίνεται με μείωση της ανοσοκαταστολής και χορήγηση φαρμάκων που 
έχουν κάποια αντι-ιϊκή δράση συνήθως λεφλουναμίδη και επίσης μπορεί να γίνει 
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης. 
Η οξεία διάμεση νεφρίτις μπορεί να συμβεί και στον μεταμοσχευμένο όπως 
συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό και είναι συνήθως εκδήλωση υπερευαισθησίας 
σε φάρμακο. Τα φάρμακα που προκαλούν συχνότερα οξεία διάμεση νερίτιδα είναι τα 
αντιβιωτικά, η αλλοπουρινόλη, οι αναστολείς αντλιών πρωτονίων και τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η διάγνωση βασίζεται στη βιοψία νεφρού όπου όμως τα 
ιστολογικά ευρήματα είναι παρόμοια με τα ευρήματα της οξείας κυτταρικού τύπου 
απόρριψης. Εδώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η λήψη προσεκτικού ιστορικού με έμφαση 
στην προσθήκη πρόσφατα νέου φαρμάκου στην αγωγή του ασθενούς. Η 
αντιμετώπιση είναι (όπως άλλωστε και στην οξεία απόρριψη) χορήγηση μεγάλης 
δόσης κορτιζόνης και διακοπή του φαρμάκου που έχει θεωρηθεί υπεύθυνο.  
Η αυξημένη ανοσοκαταστολή εφόδου που έχει μειώσει εντυπωσιακά το ποσοστό 
οξείας απόρριψης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση νεοπλασιών. Η 
λεμφοϋπερπλαστική νόσος μπορεί να εκδηλωθεί εξωλεμφαδενικά με προσβολή του 
μεταμοσχευμένου νεφρού. Προκαλεί άνοδο της κρεατινίνης και η βιοψία που θα γίνει 
δείχνει διήθηση από λεμφοκύτταρα όπως και στην οξεία απόρριψη αλλά εδώ 
πρόκειται για μονομορφικό πληθυσμό Β λεμφοκυττάρων που καταστρέφει τα 
σωληνάρια (και όχι απλώς τα διηθεί) ενώ συνήθως είναι θετικά για προσβολή από τον 
ιό EBV. Η αντιμετώπιση είναι με δραστική μείωση της ανοσοκαταστολής και 
χημειοθεραπεία με ιδιαίτερα χρήσιμο φάρμακο εδώ το rituximab. 
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η δυσλειτουργία του νεφρού οφείλεται σε 
χειρουργικά αίτια ή μεταβολή του ενδαγγειακού όγκου, οι περισσότερες άλλες 
περιπτώσεις δυσλειτουργίας χρειάζονται βιοψία για σωστή διάγνωση και 
αντιμετώπιση.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μακροχρόνια επιβίωση των νεφρικών μοσχευμάτων αποτελεί την «Αχίλλειο 

πτέρνα» της μεταμόσχευσης νεφρού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η 

5ετήςεπιβίωση των μοσχευμάτων από αποβιώσαντες και ζώντες δότες είναι 70,6% 

και 82,9% αντίστοιχα, ενώ 10 έτη μετά τη μεταμόσχευση τα αντίστοιχα ποσοστά 

αγγίζουν μόλις το 43,4% και 60,9%.1 

Η χρόνια βλάβη του αλλομοσχεύματος, κύριο αίτιο όψιμης απώλειας των νεφρικών 

μοσχευμάτων, είναι μία σύνθετη κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται από 

προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρωτεϊνουρία και υπέρταση.Η 

αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική και αποδίδεται τόσο σε ανοσολογικά όσο και 

σε μη ανοσολογικά αίτια. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Η επίπτωση και ο επιπολασμός της χρόνιας βλάβης του αλλομοσχεύματος δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστούν. Πολύ συχνά η δυσλειτουργία του μοσχεύματος γίνεται 

αντιληπτή όταν έχει πλέον εξελιχθεί, ενώ δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που δεν 

υποβάλλονται ποτέ σε βιοψία νεφρού. 

Το 2003 οιNankivellκαι συνεργάτες δημοσίευσαν τα αποτελέσματα βιοψιών 

πρωτοκόλλου που πραγματοποιήθηκαν σε 120 διαβητικούς λήπτες νεφρού-

παγκρέατος, οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν τα έτη 1987-2000. Ποσοστό 66% των 

ασθενών παρουσίαζε ιστολογική εικόνα μέτριας προς σοβαρής διάμεσης ίνωσης 5 

έτη μετά τη μεταμόσχευση. Επιπλέον συχνή ήταν η παρουσία βλαβών που 

αποδόθηκαν στους αναστολείς της καλσινευρίνης (κυρίως κυκλοσπορίνη). Παρά την 

ελάττωση της στάθμης των φαρμάκων, οι βλάβες ήταν μη αναστρέψιμες 2 

Τα αποτελέσματα αυτά δε φαίνεται να συμφωνούν με εκείνα του Stegallκαι 

συνεργατών, οι οποίοι πραγματοποίησαν βιοψίες πρωτοκόλλου σε 578 ασθενείς 

χαμηλού ανοσολογικού κινδύνου που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού στο 



χρονικόδιάστημα 1998-2004. Μέτρια ή σοβαρή διάμεση ίνωση παρατηρήθηκε μόνο 

σε 17% των ασθενών στην πενταετία, ενώ η εμφάνιση αρτηριοϋαλίνωσης δε φάνηκε 

να επηρεάζεται σημαντικά από τη λήψη ή μη αναστολέα της καλσινευρίνης (κυρίως 

tacrolimus).3Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι η τελευταία έρευνα αφορούσε λήπτες 

χαμηλού ανοσολογικού κινδύνου που μεταμοσχεύθηκαν κυρίως από ζώντες δότεςκαι 

λάμβαναν σύγχρονα ανοσοκατασταλτικά σχήματα. 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  

Οι ιστολογικές βλάβες που παρατηρούνται στη χρόνια βλάβη του αλλομοσχεύματος 

ποικίλλουν ανάλογα με το υποκείμενο αίτιο. Χαρακτηρίζονται 

απόσπειραματοσκλήρυνση,ινώδη πάχυνση του έσω χιτώνα των μεγάλου και μέσου 

μεγέθους αρτηριών με απόφραξη του αυλού τους,διάμεση ίνωση και σωληναριακή 

ατροφία 

 

ΚατάταξηBanff 

Σύμφωνα με την κατάταξη Banff του 2009 στον όρο «χρόνια βλάβη του 

αλλομοσχεύματος» περιλαμβάνονται4: 

 Η χρόνια ενεργός απόρριψη με τη μεσολάβηση αντισώματος, που 

χαρακτηρίζεται από παρουσία κυκλοφορούντων αντισωμάτων με ειδικότητα 

έναντι HLAαντιγόνων του δότη, σε συνδυασμό με εναπόθεση του 

C4dκλάσματος του συμπληρώματος, διπλασιασμό της βασικής μεμβράνης 

των σπειραματικών και/ή περισωληναριακών τριχοειδών και/ή διάμεση ίνωση 

και/ή σωληναριακή ατροφία και/ή ινώδη πάχυνση του έσω χιτώνα των 

αρτηριών. 

 Η χρόνια ενεργός απόρριψη με τη μεσολάβηση Τ κυττάρων, χαρακτηριζόμενη 

από ίνωση του έσω χιτώνα των αρτηριών με διήθηση από μονοπύρηνα στην 

περιοχή της ίνωσης και σχηματισμό νέο-έσω χιτώνα. 

 Διάμεση ίνωση και ατροφία σωληναρίων χωρίς τεκμηρίωση ειδικού 

αιτιολογικού παράγοντα. Η βαρύτητα καθορίζεται από την έκταση των 

υποκείμενων βλαβών (ήπια <25%, μέτρια 25-50%, σοβαρή <50%). 

 Μη ανοσολογικά αίτια βλάβης όπως είναι η χρόνια υπέρταση, η τοξικότητα 

των αναστολέων καλσινευρίνης, η χρόνια απόφραξη, η πυελονεφρίτιδα, οι 

λοιμώξεις από ιούς BK, CMV. 



  



ΑΙΤΙΑΧΡΟΝΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 

Ανοσολογικοί και μη ανοσολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της χρόνιας βλάβης του αλλομοσχεύματος.  

Συνήθως η παρατηρούμενη χρόνια βλάβη είναι αποτέλεσμα διαδοχικής ή 

ταυτόχρονης επίδρασης πολλαπλών παραγόντων. 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ5-7 

1. HLA ασυμβατότητα 

2. HLAαντισώματα με ειδικότητα έναντι αντιγόνων του δότη 

3. Επεισόδια οξείας απόρριψης: Η βαρύτητα των βλαβών εξαρτάται από 

το χρονικό διάστημα εμφάνισης της απόρριψης (μετά το πρώτο 

τρίμηνο), από τον αριθμό, τον τύπο και τη βαρύτητα των επεισοδίων 

απόρριψης (απόρριψη με αγγειακή συμμετοχή, με παρουσία αντι-

ενδοθηλιακών αντισωμάτων), από την τιμή της κρεατινίνης ορού μετά 

τη θεραπεία και από την αντίσταση στα κορτικοειδή 

4. Επεισόδια υποκλινικής απόρριψης 

Οι Mengelκαι συνεργάτες πραγματοποιώντας διαδοχικές βιοψίες νεφρού 

το πρώτο εξάμηνο μετά τη μεταμόσχευση δαπίστωσαν ότι συνεχιζόμενη 

φλεγμονώδης βλάβη, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα, την εντόπιση και 

τηνκυτταρική σύστασή της αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της 

νεφρικής λειτουργίας στα πρώτα 2 έτη.8 

 

MH ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 5,6,9,10 

1. Ισχαιμική βλάβη 

2. Καθυστερημένη λειτουργία μοσχεύματος 

3. Αποβιώσας δότης νεφρού 

4. Προχωρημένη ηλικία δότη – λήπτη, Σωματομετρικές διαφορές δότη – 

λήπτη 

5. Παράγοντες συννοσηρότητας όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης 

διαβήτης, υπερλιπιδαιμία 

6. Τοξικότητα αναστολέων καλσινευρίνης 

7. Νεφροπάθεια από ιό BK 

8. Υποτροπή πρωτοπαθούς σπειραματικής πάθησης ή denovoεμφάνιση 

σπειραματικής πάθησης στο μόσχευμα 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΛΛΟΜΟΣXΕΥΜΑΤΟΣ 

Η προσέγγιση του ασθενούς με χρόνια δυσλειτουργία του νεφρικού μοσχεύματος 

περιλαμβάνει την έγκαιρη διάγνωσή της με βιοψίανεφρού και την αντιμετώπιση των 

παραγόντων κινδύνου. 

 

Αντιμετώπιση ανοσολογικών παραγόντων κινδύνου 

Μείζονος σημασίας είναι η θεραπεία των επεισοδίων οξείας και υποκλινικής 

απόρριψης, καθώς η πλημμελής αντιμετώπισή τους σχετίζεται με ελαττωμένη 

επιβίωση του μοσχεύματος. Επιπρόσθετα, απαραίτητος είναι ο τακτικός 

προσδιορισμός των HLAαντισωμάτων με ειδικότητα σε αντιγόνα του δότη και η 

χορήγηση του κατάλληλου ανοσοκατασταλτικού σχήματος ώστε να αποφευχθούν 

επεισόδια απόρριψης. 

 

Τροποποίηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής 

Κύριος στόχος είναι ο περιορισμός της τοξικότητας των αναστολέων καλσινευρίνης 

(CNI), χωρίς να αυξηθούν τα επεισόδια απόρριψης. 

Μπορούμε επομένως να περιορίσουμε την επίπτωση της χρόνιας βλάβης του 

αλλομοσχεύματος αποφεύγοντας, ελαχιστοποιώντας ή αποσύροντας τους αναστολείς 

της καλσινευρίνης; 

 

Αποφυγή αναστολέων καλσινευρίνης 

Δυστυχώς, η εφαρμογή ανοσοκατασταλτικών σχημάτων που δεν περιελάμβαναν 

αναστολείς της καλσινευρίνης, άμεσα μετά τη μεταμόσχευση, σχετίστηκε με 

αυξημένο κίνδυνο οξείας απόρριψης, χωρίς κανένα όφελος στη νεφρική 

λειτουργία.11,12 

Ελαχιστοποίησηαναστολέων καλσινευρίνης 

Πραγματοποιώντας ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 19 τυχαιοποιημένων μελετών, οι 

Mooreκαι συνεργάτες σύγκριναν τη χορήγηση χαμηλής δόσης αναστολέα 

καλσινευρίνης και μυκοφαινολικού οξέος με τυπική ή υψηλή δόση του φαρμάκου. 

Μετά από ένα έτος παρακολούθησης φάνηκε ότι η χαμηλή δόση αναστολέα της 

καλσινευρίνης βελτίωσε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό το ρυθμό σπειραματικής 

διήθησης, ενώ είχε θετική επίδραση και στην επιβίωση του μοσχεύματος.13 



Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνεργική δράση ανάμεσα στους αναστολείς καλσινευρίνης 

και στους αναστολείς των mTORυποδοχέων (mTORi). Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη 

μείωση της δόσης και των δύο φαρμάκων όταν αυτά συγχορηγούνται. 

Στη μελέτη Everestπου διεξήχθη στην Ιταλία, λήπτες νεφρικού μοσχεύματος από 

αποβιώσαντες δότες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικά ανοσοκατασταλτικά 

σχήματασυντήρησης.χαμηλή δόση κυκλοσπορίνης (C2: 350-500ng/ml) και τυπική 

δόση everolimus (3-8 ng/ml) ή πολύ χαμηλή δόση κυκλοσπορίνης (C2: 150-

300ng/ml) με υψηλότερη δόση everolimus (8-12ng/ml). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 

κορτικοειδή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 24 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, η επιβίωση 

του μοσχεύματος ήταν σημαντικά υψηλότερη στη δεύτερη ομάδα ασθενών (87% 

έναντι 94%), ενώ η νεφρική λειτουργία και τα ποσοστά οξείας απόρριψης ήταν 

παρόμοια στις δύο ομάδες.14 

 

Απόσυρση αναστολέων καλσινευρίνης / Μετατροπή σε αναστολείς mTORυποδοχέων 

Η απόσυρση των αναστολέων καλσινευρίνης και η αντικατάστασή τους με 

αναστολείς τωνmTORυποδοχέων μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά με 

αλληλοεπικάλυψη των δύο φαρμάκων ή άμεσα με διακοπή του CNI και ταυτόχρονη 

έναρξη mTORiκαι αύξηση της δόσης των στεροειδών. Ο τελευταίος τρόπος είναι 

ασφαλής ενώ αποφεύγεται η νεφροτοξικότητα που συνεπάγεται η αλληλοεπικάλυψη 

των δύο φαρμάκων σε υψηλές δόσεις. 

Η απόσυρση μπορεί να γίνει πρώιμα ή όψιμα. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε 

στη χρονική περίοδο των 5 εβδομάδων έως και του πρώτου έτους μετά τη 

μεταμόσχευση με στόχο την πρόληψη της εγκατάστασης μόνιμης, μη αντιστρεπτής 

ιστολογικής βλάβης.  

Στην προοπτική, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη Zeusπου διεξήχθη στη 

Γερμανία, συμμετείχαν μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό αγωγή με κυκλοσπορίνη, ΕC-

MPSκαι κορτικοειδή. Στη χρονική περίοδο των 4,5 μηνών μετά τη μεταμόσχευση 300 

ασθενείς, με κρεατινίνη ορού <3mg/dlκαι πρωτεϊνουρία <1gημερησίως, 

τυχαιοποίηθηκαν είτε να συνεχίσουν την ίδια θεραπεία συντήρησης ή να 

αντικαταστήσουν την κυκλοσπορίνη με everolimus. Ένα έτος μετά τη μεταμόσχευση, 

οι ασθενείς που λάμβαναν everolimus είχαν σημαντικά υψηλότερο ρυθμό 

σπειραματικής διήθησης. Ωστόσο η επίπτωση των επεισοδίων οξείας απόρριψης, 

διαρροιών, αναιμίας, υπερλιπιδαιμίας, πρωτεϊνουρίας ήταν χαμηλότερη σε εκείνους 



που παρέμειναν σε κυκλοσπορίνη, χωρίς ομως οι διαφορές να είναι στατιστικά 

σημαντικές. Δεν αναφέρθηκαν επεισόδια απώλειας μοσχεύματος σε καμία ομάδα 

ασθενών.15 

Τρία έτη μετά τη μεταμόσχευση οι ασθενείς που διέκοψαν την κυκλοσπορίνη 

εξακολουθούσαν να έχουν καλύτερη νεφρική λειτουργία. Η επιβίωση ασθενών και 

μοσχευμάτων, η επίπτωση κακοηθειών και σοβαρών λοιμώξεων δε διέφερε στις δύο 

ομάδες.Παρόλα αυτά ποσοστό 28,4% εκείνων που λάμβαναν everolimusχρειάστηκε 

να διακόψουν το φάρμακο λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ή προκειμένου να λάβουν 

ισχυρότερη ανοσοκαταστολή.16 

Όψιμη μετατροπή σε mTORαναστολείς έχει πραγματοποιηθεί στις δύο 

τυχαιοποιημένες μελέτες CONVERT και ASCERTAIN. Μόνο σε ασθενείς με ρυθμό 

σπειραματικής διήθησης > 40 ml/minδιαπιστώθηκε όφελος στη νεφρική λειτουργία. 

Ο κίνδυνος κακοηθειών ήταν ελαττωμένος σε εκείνους που λάμβαναν ραπαμυκίνη, 

όμως αρκετοί ασθενείς χρειάστηκε να διακόψουν το σχήμα 

ραπαμυκίνη/mycophenolatemofetilλόγω ανεπιθύμητων ενεργειών.17,18 

 

Βelatacept 

Πρόκειται για δεύτερης γενιάς CTL4-Ig συνδιεγερτικό αποκλειστής  που συνδέεται 

με τα CD80 και CD86 μόρια και εμποδίζει την ενεργοποίηση των Tκυττάρων. Σε 

πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ η θεραπεία με κυκλοσπορίνη, mycophenolatemofetil 

κορτιζόνη και basiliximab συγκρίθηκε με τη χορήγηση belataceptσε δύο διαφορετικά 

ανοσοκατασταλτικά σχήματα ανάλογα με τη δόση και τη συχνότητα χορήγησης του 

φαρμάκου. Το belatacept συνδυάστηκε με mycophenolatemofetil κορτιζόνη και 

basiliximab. Δώδεκα μήνες μετά η επίπτωση της χρόνιας βλάβης του 

αλλομοσχεύματος σε βιοψίες πρωτοκόλλου ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς υπό 

belatacept, ενώ και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος ήταν ελαττωμένος. Παρόλα αυτά ο 

αριθμός των επεισοδίων οξείας απόρριψης ήταν υψηλότερος στην ομάδα του 

belatacept.19 
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Ιπποκράτειο  ΓΝ  Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 

 

   Με  ποσοστό  επιβίωσης του ηπατικού αλλομοσχεύματος το οποίο τον πρώτο χρόνο 
υπερβαίνει το 80%, η προσοχή ολοένα και περισσότερο επικεντρώνεται στην βελτίωση της 
μακροχρόνιας νοσηρότητας και θνησιμότητας στον πληθυσμό  των ληπτών ηπατικού 
μοσχεύματος1.  

    Η νεφρική δυσλειτουργία είναι η πιο συχνή μεσομακροπρόθεσμη επιπλοκή μετά από 
ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος, με το 18% των ασθενών να αναπτύσσουν  χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου 5 έτη μετά από  τη μεταμόσχευση 
ήπατος2. Όπως συμβαίνει και σε λήπτες μοσχευμάτων άλλων συμπαγών οργάνων έτσι και 
σε λήπτες ηπατικού  μοσχεύματος που αναπτύσσουν τελικού σταδίου νεφρική νόσο 
καταγράφεται αυξημένη θνησιμότητα2-4 .Η χρόνια νεφρική δυσλειτουργία  σε λήπτες 
ηπατικού μοσχεύματος είναι πολυπαραγοντική. Το θήλυ φύλο, η προμεταμοσχευτική 
νεφρική δυσλειτουργία, η πρωτοπαθής  μη-λειτουργία του ηπατικού μοσχεύματος, η 
μετεγχειρητική οξεία νεφρική ανεπάρκεια,  η μεγάλη ηλικία του λήπτη, η ηπατίτιδα C, και η 
ταυτόχρονη συνοσηρότητα του λήπτη με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και 
υπερλιπιδαιμία συνεισφέρουν σημαντικά στην εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου μετά τη  
μεταμόσχευση ήπατος2,4,5. Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου νεφρικής 
δυσλειτουργίας, δυνητικά όμως  τροποποιήσιμος,  είναι η χρήση αναστολέα της 
καλσινευρίνης (CNI) 2,6,7 ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο λήπτης εκτίθεται σε υψηλά  επίπεδα CNI8. 
Εκτός από την άμεση νεφροτοξική δράση, η θεραπεία με CNIs σχετίζεται και με αυξημένο 
κίνδυνο διαταραχών του μεταβολισμού της γλυκόζης και υπέρταση, καθεμιά από τις οποίες  
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη νεφρική λειτουργία.  

   Διάφορες στρατηγικές της CNI ανοσοκατασταλτικής αγωγής έχουν διερευνηθεί σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος οι οποίοι παρουσιάζουν επιδείνωση της νεφρικής 
λειτουργίας, ενώ  βρίσκονται σε θεραπεία με CNIs. Μικρές προοπτικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η εφαρμογή του mycophenolate mofetil (ΜMF) με παράλληλη μείωση ή διακοπή του 
CNI μπορεί να βελτιώσει ή ακόμη και να νορμαλοποιήσει την επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία σε πολλούς ασθενείς9-13. Πλήρης κατάργηση της CNI θεραπείας  σε ασθενείς υπό 
MPA (mycophenolate acid) αγωγή  όμως, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οξείας 
απόρριψης9,10. Σε μια μελέτη  με 28 λήπτες ηπατικού μοσχεύματος που παρουσίαζαν 
νεφρική δυσλειτουργία και στους οποίους ο CNI αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με  ΜPA 
μονοθεραπεία, παρατηρήθηκε  21% συχνότητα οξείας απόρριψης εντός των επόμενων 6 
μηνών σε σχέση με κανένα επεισόδιο απόρριψης στους ασθενείς της μελέτης οι οποίοι 



παρέμειναν σε  CNI9 .Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν και από πιο πρόσφατη μελέτη  με 42 
λήπτες  ηπατικού μοσχεύματος  μετά τη διακοπή του CNI και την εισαγωγή MPA 
μονοθεραπείας 10.  

   Μια εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί και η μερική ή ολική εφαρμογή στο 
ανοσοκατασταλτικό σχήμα  ενός αναστολέα mTOR  (sirolimus,everolimus). Αρκετές μικρές 
σειρές έχουν δείξει ότι η εισαγωγή του σιρόλιμους με ταυτόχρονη μείωση ή διακοπή  της 
CNI θεραπείας μπορεί να βελτιώσει τη νεφρική λειτουργία σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
ήπατος οι οποίοι πάσχουν και από νεφρική δυσλειτουργία14-19, ενώ άλλες αναδρομικές 
αναλύσεις δεν έχουν δείξει βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας20 . Στις παραπάνω μάλιστα 
μελέτες παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος λευκωματουρίας σε αυτούς που έλαβαν 
σιρόλιμους20, 21. Δύο τυχαιοποιημένες, απλές, τυφλές  δοκιμές  που περιελάμβαναν από 30 
έως 40 λήπτες ηπατικού μοσχεύματος ανέφεραν μία μέτρια αύξηση του ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης (GFR) μετά από την μετατροπή των ασθενών με μεταμόσχευση 
ήπατος και νεφρική δυσλειτουργία σε αγωγή υπό sirolimus σε σχέση με τους ασθενείς που 
συνέχισαν την CNI θεραπεία, αν και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν ήταν πλέον 
σημαντικές  1 έτος μετά την μετατροπή22, 23 . 

   Το everolimus, ο πιο πρόσφατος  αναστολέας mTOR, παρουσιάζει φαρμακοκινητικές 
ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες του σιρόλιμους24. Το everolimus εφαρμόσθηκε  σε μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη 119 ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος και 
παρατηρήθηκε ότι ήταν καλά ανεκτό όταν  χορηγήθκε σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη Α 
(CSA), ενώ  υπήρξε και μια χαρακτηριστική τάση για μείωση των επεισοδίων της οξείας 
απόρριψης στους ασθενείς υπό everolimus έναντι του placebo25. Σε μία πιο πρόσφατη 
μελέτη η οποία συνέκρινε 72 λήπτες ηπατικού μοσχεύματος υπό everolimus με CNI μείωση 
ή διακοπή και 73 λήπτες με συνέχιση της standard CNI ανοσοκατασταλτικής αγωγής,  
φάνηκε αφενός μεν ότι δεν υπήρχε διαφορά στα επεισόδια οξείας απόρριψης και απώλειας 
μοσχευμάτων μεταξύ των δύο ομάδων, και αφετέρου ότι το everolimus επέτρεψε τη 
διακοπή ή τη σημαντική μείωση της έκθεσης σε CNI σε ασθενείς με μεταμόσχευση  ήπατος 
οι οποίοι παρουσίαζαν νεφρική δυσλειτουργία26. Στην παραπάνω μελέτη επισημαίνεται και 
η σημασία της πρώιμης μετατροπής της ανοσοκατασταλτικής αγωγής σε everolimus 
προκειμένου να διατηρηθεί το ευνοικό αποτέλεσμα της βελτίωσης της νεφρικής 
λειτουργίας σε βάθος χρόνου. 

   Συμπερασματικά : 

   1.H χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνή επιπλοκή μετά από μεταμόσχευση ήπατος και 
επηρεάζει αρνητικά τόσο την επιβίωση του ηπατικού  μοσχεύματος όσο  και την επιβίωση 
των ασθενών.  

   2. Η προμεταμοσχευτική νεφρική δυσλειτουργία είναι ο πιο σημαντικός- καθοριστικός 
παράγοντας της χρόνιας νεφρικής νόσου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Οι υπόλοιποι  
παράγοντες περιλαμβάνουν τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, την  οξεία νεφρική 
βλάβη πριν και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος , και  την  χρήση αναστολέα της 
καλσινευρίνης (cyclosporine A, tacrolimus) στην ανοσοκατασταλτική αγωγή. 



   3. Η παρουσία της χρόνιας νεφρικής νόσου μετά από ορθοτοπική  μεταμόσχευση ήπατος 
δεν είναι μόνο σημαντική όσον αφορά την ανάγκη για υποκατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας ή για  μεταμόσχευση  νεφρού στους ασθενείς αυτούς, αλλά και όσον αφορά 
την δραματική αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.  

   4.Η πιο συχνή αιτία τελικού σταδίου νεφρικής νόσου μετά από ορθοτοπική μεταμόσχευση 
ήπατος είναι  τοξικότητα των αναστολέων της καλσινευρίνης, και αυτό τονίζει την ανάγκη  
για έγκαιρη  εφαρμογή πρωτοκόλλων ελαχιστοποίησης/αποφυγής των CNIs  σε συνδυασμό 
με everolimus μετά τη μεταμόσχευση ήπατος  
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Incidence of all types of malignant tumors in cadaveric 
kidney recipients compared with the expected incidence in 
the general population
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Relative risk of cancer in renal transplant recipients 
compared with patients on the waiting list



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣTOΥΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ  
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Ακανθοκυτταρικό Ca δέρματος X 100
Βασικοκυτταρικό Ca δέρματος X 10
Σάρκωμα Kaposi X 400-500
Μελάνωμα X 3-8
Ca πρωκτού, αιδοίου X 100
Non Hodgkin λέμφωμα X 28-49
Ηπατοκυτταρικό Ca X 20-38
Ca νεφρού X 8-9



ΣΥΧΝΟΤΕΡΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 Τα καρκινώματα από φολιδωτό επιθήλιο
 ακανθοκυτταρικό δέρματος
 ακανθοκυτταρικό χειλέων
 τραχήλου μήτρας
 αιδοίου

 Τα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Η συχνότητα εμφάνισης εξαρτάται από:
 τον τύπο του νεοπλάσματος
 τη χώρα καταγραφής



Bouwes Bavinck JN et al. The risk of skin cancer in renal transplant recipients in Queensland, Australia.  A follow-
up study. Transplantion 1996; 61:715-721



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
 «Παραδοσιακοί παράγοντες»

 Ηλικία (>40ετών), φύλο (άνδρες), φυλή (λευκή)
 Γεωγραφική περιοχή, πχ

 Ιαπωνία: πεπτικού
 ΝΑ Ασία: ήπατος
 Σαουδική Αραβία: σάρκωμα Kaposi, λέμφωμα, δέρματος, περινέου
 Αυστραλία: δέρματος
 Αγγλία: λέμφωμα νεφρού, πνεύμονος, πεπτικού 

 Έκθεση στον ήλιο
 Προηγηθείσα έκθεση σε καρκινογόνα (κατάχρηση αναλγητικών, 

χορήγηση cyclophosphamide…)
 Γενετική προδιάθεση, πχ

 νόσος von Hippel-Lindau
 σύνδρομο Wiscott-Aldrich νεοπλάσματα νεφρού
 σύνδρομο Drash

 Ιστορικό κακοήθειας



ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ Τχ

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗ Τχ

Αδενοκαρκίνωμα
νεφρού

27% 80% >5 χρόνια

Όγκος Wilm’s 13% 80% >5 χρόνια

Ca ουροδόχου 
κύστεως

29% 38% >5 χρόνια

Ca τραχήλου 
μήτρας

6% υψηλή >2 χρόνια ;

Ca μήτρας 4% υψηλή >2 χρόνια

Ca όρχεως 5% υψηλή >2 χρόνια

Όγκος Θυρεοειδούς 7% χαμηλή >2 χρόνια

Ca μαστού 23% 76% 2 – 5 χρόνια



ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ Τχ

ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗ Τχ

Ca παχέος εντέρου 21% 63% > 5 χρόνια

Ca προστάτη 18% 33%
(μεταστάσεις)

>2 χρόνια;

Λέμφωμα 11% >5 χρόνια 

Λευχαιμία >2 χρόνια

Κακόηθες 
μελάνωμα

21% πολύ υψηλή >5 χρόνια

Κακοήθειες 
δέρματος

48% υψηλή >2 χρόνια

Kaposi’s sarcoma 29% υψηλή >5 χρόνια

Ca πνεύμονος ; >2 χρόνια



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

 Ειδικοί παράγοντες
 Δότης νεφρού με νεόπλασμα
 Ιογενείς λοιμώξεις
 Ανοσοκατασταλτική αγωγή

 Διάρκεια
 Δόση
 Είδος



ΔΟΤΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

 Αδιάγνωστο νεόπλασμα δότη : 1-1,3%
 Κίνδυνος μετάδοσης καρκίνου στον λήπτη < 0,2%
 Καρκίνοι συμβατοί με δωρεά νεφρού:

 Βασικοκυτταρικό / ακανθοκυτταρικό δέρματος μη 
μεταστατικό

 In situ τραχήλου μήτρας / φωνητικών χορδών
 Όγκοι εγκεφάλου σταδίου Ι και ΙΙ

 Αποκλεισμό δοτών με:
 Υψηλού σταδίου κακοήθεια
 Κοιλιοπεριτοναϊκή επικοινωνία
 Κρανιοτομή
 Συστηματική χημειοθεραπεία
 Ακτινοβολία



ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

EBV Λέμφωμα

HHV8 Σάρκωμα Kaposi, λέμφωμα

HSV Ca αυχένα μήτρας
Ca αιδοίου

HPV (6, 11, 16, 18)

Ca τραχήλου μήτρας
Ca πέους
Ca αιδοίου
Ca πρωκτού
Ca δέρματος – όχι μελάνωμα
Ca αμυγδαλής

HCV & HBV Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

15%  των καρκίνων οφείλεται σε ιούς



Opelz G et al. Lymphomas after solid organ 
transplantation: a collaborative transplant study 
report. Am J Transplant 2003;4:222-30

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Bouwes Bavinck JN et al. The risk of skin cancer in renal 
transplant recipients in Queensland, Australia.  A follow-
up study. Transplantion 1996; 61:715-721



ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
OKT3 / ATG

 Αυξάνουν συνολικό επίπεδο της ανοσοκαταστολής
 (θεραπεία επαγωγής,  αντιαπορριπτική αγωγή)

 Σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης PTLD
 κυρίως Β-κυττάρων και σχετιζόμενα με ΕΒV λοίμωξη

• UNOS-OPTN: αύξηση κατά 72%  του κινδύνου εμφάνισης 
PTLD

• USRDS: αναλογία κινδύνου για εμφάνιση PTLD 1.37
• Collaborative Transplant Database: (σε 200000 

μεταμοσχευμένους ασθενείς συμπαγών οργάνων) 
διπλάσιο τουλάχιστον κίνδυνο εμφάνισης PTLD







ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ

 ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ
 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 

στο γενικό πληθυσμό, σε μεταμοσχευμένους ασθενείς 
και σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα

 εξασθενημένη διόρθωση και σταθεροποίηση 
ενδοκυττάριου DNA



ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ
 MPA

 Αντιογκογεννητικές ιδιότητες
 συγκριτικά με την αζαθειοπρίνη σε κλινικές μελέτες έχει βρεθεί:
μείωση σχετικού κινδύνου εμφάνισης PTLD σε 0.64 και 0.73 σε ασθενείς 
μετά από μεταμόσχευση νεφρού και καρδιάς αντίστοιχα
 in vitro και in vivo μελέτες έχουν δείξει:
αντιπολλαπλασιαστική και αποπτωτική δράση σε κύτταρα
λεμφώματος και πολλαπλούν μυελώματος
 συνεργικά με PSIs έχουν δείξει αντιπολλαπλασιαστική δράση in vitro σε 

καρκινικά κύτταρα παγκρεατικά και πνευμονικά
 dεν επηρεάζουν την επιδιόρθωση 
του DNA in vitro σε ανθρώπινα PBMC

Herman-Edelstein M et al. Effect of immunosuppressive drugs 
on DNA repair in human peripheral blood mononuclear cells. 
Biomedicine & Pharmacotherapy 66(2012) 111-115



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ

Σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο νεοπλασιών

 Cyclosporine:
 δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση με την εμφάνιση νεοπλασιών 

μετά τη μεταμόσχευση
 άμεση ογκογεννητική δράση μέσω αυτόνομου κυτταρικού 

μηχανισμού, μειωμένη κυτταρική επιδιόρθωση και 
σταθεροποίηση ενδοκυττάριου DNA

 προάγει την αύξηση του όγκου μέσω υπερέκφρασης του 
TGF β

 αυξάνει και επιτείνει τις μεταστάσεις μέσω VEGF
 Προάγει την υπερπλασία Β-λεμφοκυττάρων μέσω EBV



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ
 Tacrolimus:

 προάγει την αύξηση του όγκου, αυξάνει και επιτείνει τις 
μεταστάσεις μέσω υπερέκφρασης του TGF β

 Σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PTLD 
συγκριτικά με την CSA (USRDS)

Caillard S et al. PTLD after renal Transplantation in the 
United States in Era of Modern Immunosuppression.
Transplantation 2005;80:1233-1243

 Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση νεοπλασιών 
μεταξύ CSA και TAC

(Webster AC et al. Tacrolimus versus cyclosporin as primary immunosuppression for kidney transplant 
recipients: meta-analysis and meta-regression of randomised trial data. BMJ 2005;331-810)



Effect of immunosuppressive drugs on DNA repair 
in human peripheral blood mononuclear cells.

Herman-Edelstein M et al. Effect of immunosuppressive drugs on DNA repair in human 
peripheral blood mononuclear cells. Biomedicine & Pharmacotherapy 66(2012) 111-115



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 
 Aντιογκογεννητική και αντιυπερπλαστική δράση



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

Herman-Edelstein M et al. Effect of immunosuppressive drugs on DNA repair in human 
peripheral blood mononuclear cells. Biomedicine & Pharmacotherapy 66(2012) 111-115



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

Herman-Edelstein M et al. Effect of immunosuppressive drugs on DNA repair in human 
peripheral blood mononuclear cells. Biomedicine & Pharmacotherapy 66(2012) 111-115



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

American Association for Cancer Research



EFFECT OF PSIs AND CNIs ON CANCER IN 
PRECLINICAL STUDIES



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

 CONVERT trial: ανοικτή πολυκεντρική διεθνής μελέτη, δύο 
χρόνια παρακολούθησης

830 ασθενείς, CSA (n=275) - SIR (n=555)

Schena FP et al. Conversion from calcineurin inhibitors to sirolimus therapy in renal allograft recipients: 24-month 
efficacy and safety results from the CONVERT trial. Transplantation 87:233, 2009

3,8%



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

De novo 
malignancie

s

De novo nonskin
solid 

malignancies

Drug group
Number of 
transplants N % N %

Sirolimus/everolimus alone 504 3 0,60 0 0

Sirolimus/everolimus + 
cyclosporine A / tacrolimus

2321 14 0,60 11 0,47

Cyclosporine A / tacrolimus 
alone

30424 552 1,81 304 1,00

Kauffman HM et al. Maintenance Immunosuppression with Target-of-Rapamycin Inhibitors is 
Associated with a Reduced Incidence of De Novo Malignancies. Transplantation 2005;80:883-889

ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK/ UNITED 
NETWORK FOR ORGAN SHARING (OPTN/UNOS)
33249 deceased donor primary solitary kidney transplant recipients, between 1996-
2001 



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs) 

 Rapamune Maintenance Regimen study
SRL-CsA-ST (n=215) και SRL-ST (n=215)

5 χρόνια παρακολούθησης

Στην ομάδα του SRL-ST παρατηρήθηκε:
 μείωση εμφάνισης κάθε τύπου καρκίνου
 σημαντική μείωση εμφάνισης δερματικών 

καρκίνων
 σημαντικά καθυστερημένη εμφάνιση πρώτου 

καρκίνου

Campistol JM et al. Sirolimus Therapy after Early Cyclosporine 
Withdrawal Reduces the Risk for Cancer in Adult Renal Transplantation. 
J Am Soc Nephrol 17:581-582, 2006



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
SIROLIMUS / EVEROLIMUS (PSIs)

 Προκαλούν πλήρη ύφεση και αναστολή ανάπτυξης 
Σαρκώματος Kaposi μέσω:
 αναστολής παραγωγής VEGF και 
 περιορισμό της απάντησης των ενδοθηλιακών κυττάρων στον 

VEGF

 Κλινικές μελέτες στην ογκολογία
 Everolimus (10mg/day) στη θεραπεία νεοπλασιών συμπαγών 

οργάνων
 Sirolimus + epithelial growth factor receptor στη θεραπεία του 

γλοιώματος
 Everolimus + letrozole στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΩΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ
 Βασικοκυτταρικός
 Ακανθοκυτταρικός
 Σάρκωμα Kaposi
 Μελάνωμα

 Λεμφώματα
 Τραχήλου μήτρας
 Περιναίου
 Προστ’ατη
 Ουροθηλίου
 Νεφρού
 Ήπατος
 Παχέος εντέρου
 Μαστού
 Βρόγχων



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 Λευκή φυλή
 Ενήλικες: >50% όλων των όγκων
 Μέση ηλικία κατά τη διάγνωση: >40 ετών
 Χρόνος εμφάνισης μετά τη μεταμόσχευση: 

 6 χρόνια
 Σάρκωμα Kaposi: 1-2 χρόνια

 Συχνότερο το Ακανθοκυτταρικό ενώ στο γενικό 
πληθυσμό είναι το Βασικοκυτταρικό



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 Παράγοντες κινδύνου
 Ηλικία > 40 ετών
 Έκθεση στον ήλιο
 Κάπνισμα
 Ανοιχτόχρωμο δέρμα
 Γενετική προδιάθεση
 Ανοσοκαταστολή
 Ιοί: HPV για ακανθοκυτταρικό

HHV8 για σάρκωμα Kaposi



ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI

 400-500 φορές συχνότερο από το γενικό πληθυσμό
 Επίπτωση: 0,5-5,3%
 Γεωγραφική κατανομή: Αφρική – Μεσόγειος –

Καραϊβική – Σαουδική Αραβία
 Συχνότερο στους άνδρες ( Α:Γ=3,3:1)
 Πρώιμα μετά τη μεταμόσχευση (1-2 χρόνια)
 Προσβάλλει δέρμα- βλεννογόνους - σπλάχνα
 Σχετίζεται με λοίμωξη από τον ιό HHV8



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 Μείωση / διακοπή ανοσοκαταστολής
 Χορήγηση PSIs για σάρκωμα Kaposi (μέχρι πλήρη 

ύφεση)
• Χειρουργική εξαίρεση
• Τοπικές θεραπείες
• Προστασία από τον ήλιο



ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Non Hodgkin’s λέμφωμα 70%
 Hodgkin’s λέμφωμα 5%
 Πολλαπλό Μυέλωμα 14%
 Λεμφογενής Λευχαιμία 11%

 Ενήλικες: 21% όλων των όγκων
 Παιδιά: >50% όλων των όγκων
 Μέσος χρόνος εμφάνισης μετά τη μεταμόσχευση: 

 2,5 χρόνια
 συνήθως τον πρώτο χρόνο



ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Παράγοντες κινδύνου
 Ιστορικό κακοήθειας πριν τη μεταμόσχευση
 Μαγάλο διάστημα αναμονής στη λίστα για 

μεταμόσχευση
 Μικρότερη HLA συμβατότητα
 Ένταση ανοσοκαταστολής (μονοκλωνικά – πολυκλωνικά

αντισώματα, tacrolimus)
 Μικρότερη ηλικία
 Λοίμωξη από τον ιό EPSTEIN BARR

 Δότης EBV(+) σε λήπτη EBV(-)



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ

 Μείωση/ διακοπή ανοσοκαταστολής
 Χειρουργική εξαίρεση του όγκου
 Αντιική θεραπεία
 Χημειοθεραπεία (CHOP, ACVBP…)
 Aκτινοθεραπεία



ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

 Πρόγνωση ?
 ANZDATA:  5ετής επιβίωση <10%

 PTLD: 50% επιβίωση 1 χρόνο μετά τη διάγνωση
 Χειρότερη πρόγνωση για κακοήθειες συμπαγών οργάνων

 Σημαντικά μικρότερη επιβίωση σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό για όλες τις κακοήθειες

 Η ανοσοκαταστολή όχι μόνο αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης νεοπλασιών αλλά συντελεί στην αύξηση 
του όγκου και στην  επιθετικότητά του



ΠΡΟΛΗΨΗ

 Προμεταμοσχευτικός έλεγχος – Επανέλεγχος

 Έλεγχος μετά τη μεταμόσχευση



G. Wong, JR Chapman. Cancer after renal transplantation. Transplantation Reviews 22 (2008) 141-149



Recommendations of clinical guidance for conversion 
from calcineurin inhibitors to proliferation signal 
inhibitors in renal transplant recipients.

Campistol J M et al. Use of proliferation signal inhibitors in the management of post-transplant malignancies—
clinical guidance. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 1]: i36–i41



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

 Οι νεοπλασίες αποτελούν μία από τις τρεις συχνότερες
αιτίες θανάτου και νοσηρότητας μετά τη μεταμόσχευση
νεφρού

 Η αιτιολογία της εμφάνισης νεοπλασιών αν και είναι
πολυπαραγοντική, η ένταση και η διάρκεια της
ανοσοκατασταλτικής αγωγής θεωρείται η συχνότερη.

 Παρά τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασίας,
δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για την πρόγνωση, τη
θεραπευτική αντιμετώπιση και την
αποτελεσματικότητα της στους ασθενείς αυτούς.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

 Τα νεότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, PSIs και
MPA, με τις αντιογκογεννητικές και
αντιπολλαπλασιαστικές ιδιότητές τους μπορεί να
χρησιμοποιηθούν τόσο σαν θεραπεία μετά την
εμφάνιση νεοπλασίας αλλά και σαν αντιαπορριπτική
αγωγή προσφέροντας πλεονέκτημα πρόληψης
εμφάνισης νεοπλασιών σε σχέση με τους αναστολείς
της καλσινευρίνης.

 Περισσότερες καλά σχεδιασμένες τυχαιποιημένες
μελέτες, με μεγαλύτερη διάρκεια, απαιτούνται για να
καθοριστούν οι ασθενείς και τα είδη της νεοπλασίας
που θα ωφεληθούν από τα φάρμακα αυτά.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
 Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου πριν τη μεταμόσχευση

για την ανάπτυξη νεοπλασίας
 Θετικό ιστορικό νεοπλασίας πριν τη μεταμόσχευση
 Προηγηθείσα έκθεση σε καρκινογόνα
 Γενετική προδιάθεση
 Λοίμωξη από ογκογόνους ιούς

 ή σε ασθενείς στους οποίους σκοπεύουμε να δώσουμε
αυξημένη ανοσοκαταστολή
 Υπερευαισθητοποιημένοι
 Χαμηλό ΗLA matching

Μπορούμε με ιδιαίτερη προσοχή και εξατομίκευση να
χρησιμοποιήσουμε πρωτόκολλα με ελαχιστοποίηση ή και
πρώιμη διακοπή των CNIs βασιζόμενα σε PSIs ή και MPA.



Θεμιστοκλής Γ. Βασιλειάδης 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας 
 
 
H Νεοπλασία στη Μεταμόσχευση ήπατος  
 
Μετά τη Μεταμόσχευση Ήπατος(ΜΗ), λόγω της 
ανοσοκαταστολής(Immunosupression-IS) κυρίως, αναπτύσσονται De Novo 
νεοπλάσματα και βέβαια υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποτροπής του Ηπατοκυτταρικού 
Καρκίνου(ΗΚΚ). 
 Οι κυριότεροι  παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη νεοπλασιών είναι ,πλήν της IS, η 
ηλικία,το ιστορικό καπνίσματος, αλκοολικής νόσου του ήπατος και πρωτοπαθούς 
Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας(ΠΣΧ). 
Τα συχνότερα νεοπλάσματα στους λήπτες ηπατικού μοσχεύματος(ΛΗΜ) είναι ο 
καρκίνος του δέρματος(εκτός Μελανώματος)μέχρι 70%, οι Post Transplant 
Lymphoproliferative Disorders(PTLD) μέχρι 45%, ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
μέχρι 40%, ο καρκίνος του πνεύμονα μέχρι 40%, ο καρκίνος της στοματοφαρυγγικής 
κοιλότητας μέχρι 36% και το σάρκωμα Kaposi μέχρι 20%. 
Ο αθροιστικός κίνδυνος De Novo νεοπλασμάτων είναι συνάρτηση του χρόνου που 
προηγήθηκε της ΜΗ.   Στα 5,10 και 15 χρόνια ο αθροιστικός κίνδυνος για 
οποιοδήποτε καρκίνο είναι 6-25%, 20% και 55% αντίστοιχα, ενώ για μη 
δερματολογικούς καρκίνους στα 5,10 και 15 χρόνια 2-11%, 10-22% και 33% 
αντίστοιχα. 
Ο κίνδυνος θανάτου από de novo καρκίνο είναι 2%,5% και 15% στα 5,10 και 15 
χρόνια αντίστοιχα.  
       Η επίπτωση  PTLD στα πρώτα 2 χρόνια από τη ΜΗ είναι 2%, ενώ >90% είναι 
προέλευσης B-cells και >80% σχετίζονται με τον EBV. Στην αντιμετώπιση των 
PTLD ως πρώτη θεραπευτική επιλογή προτείνεται η μείωση της IS και επί αποτυχίας 
ως θεραπεία 2ης γραμμής προτείνεται η συστηματική θεραπεία ,που περιλαμβάνει 
IFN-a, χημειοθεραπεία και anti-B-cell monoclonal antibodies θεραπεία. 
        
Στους μεταμοσχευμένους με ιστορικό Αλκοολικής Ηπατοπάθειας(ALD) προεξάρχει ο 
κίνδυνος στοματοφαρυγγικού καρκίνου  και καρκίνου του πνεύμονα.  Η διακοπή του 
Αλκοόλ και του καπνίσματος οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας στοματοφαρυγγικού 
καρκίνου κατά 70% σε 5-9 χρόνια. 
 
ΗΚΚ, ΜΗ ,Πρόληψη υποτροπής 
        Η επιβίωση 1 και 5 ετών μετά ΜΗ για ΗΚΚ είναι 85% και 70% αντίστοιχα. Η 
επιβίωση είναι συνάρτηση του καρκινικού φορτίου. Η ΜΗ θεραπεύει ταυτόχρονα τον 
ΗΚΚ και την υποκείμενη ηπατοπάθεια. 
       Οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου ή του San Francisco πρίν τη 
ΜΗ ,έχουν κίνδυνο υποτροπής 4-10% σε 2 χρόνια και η 5ετής επιβίωσή τους είναι 
παρόμοια με ΛΗΜ για άλλη αιτία. Προληπτικά συνιστάται  έλεγχος AFP κάθε 6  
μήνες , US κάθε 3 μήνες τον 1ο χρόνο και CT ή  MRI κάθε 6-12μήνες μετά τη ΜΗ.  
       Η πρόληψη υποτροπής ξεκινάει με την επιτακτική τήρηση των κριτηρίων του 
Μιλάνου για τη ΜΗ(1 βλάβη <5cm, ή μέχρι 3 βλάβες εκάστη <3 cm) , ή (ανάλογα με 
τις δυνατότητες του κέντρου μεταμόσχευσης) να επιτυγχάνονται τα κριτήρια του 
Μιλάνου μετά από downstaging (κριτήρια San Francisco: 1 όζος<6.5 cm , ή μέχρι 3 
όζοι ,ο μεγαλύτερος των οποίων να μην είναι >4.5cm, αλλά η αθροιστική διάμετρος 
των όζων να είναι<8 cm). 



Μετά την ένταξη στη λίστα αναμονής για ΜΗ , ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται στενά ώστε οι πιθανές μεταβολές στο καρκινικό φορτίο να μη 
θέσουν τον ασθενή εκτός κριτηρίων . 
           Παρακολούθηση ασθενή μετά τη ΜΗ για ΗΚΚ   

 Έλεγχος με AFP, enhanced contrast CT , ή MRI κάθε 6-12 μήνες 
 Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα κλινικών μελετών που να υποστηρίζουν την 

επιλογή του είδους και της δοσολογίας του  ανοσοκατασταλτικού για την 
ασφαλέστερη μείωση της πιθανότητας υποτροπής του ΗΚΚ  

 Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να γίνει σύσταση για 
συστηματική( εκτός κλινικών μελετών) χρήση των mTOR inhibitors για 
μείωση του κινδύνου υποτροπής του ΗΚΚ 

 Δεν συνιστάται υπό, μορφή ρουτίνας και εκτός τυχαιοποιημένων κλινικών 
μελετών, η συστηματική χρήση adjuvant therapy(sorafenib) 

 Επί υποτροπής του ΗΚΚ συνιστάται χειρουργική εξαίρεση ή περιοχική 
θεραπεία( RFA,χημειοεμβολισμός) 

 Επαναμεταμόσχευση δεν συνιστάται επί υποτροπής του ΗΚΚ 
 
 
    Σύμφωνα με μελέτη(convertion to Everolimus in maintenance liver transplant 
patients: a multicenter,retrospective analysis. Liver Transplantation 17;905-913,2011) 
υπήρξε μηδενική υποτροπή σε 12 μήνες,σε 44 ασθενείς που έλαβαν  Everolimus για 
πρόληψη υποτροπής ΗΚΚ, ενώ έγινε ασφαλής διακοπή των CNIs στο 60% των 
ασθενών τον 12ο μήνα της θεραπείας  και το  ποσοστό οξείας απόρριψης ήταν 1,6%. 
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Η χρήση της θρομβοελαστογραφίας 

Γεώργιος Μούτσιανος 

 

Η θρομβοελαστογραφία αποτελεί μια χαρακτηριστική και  ιδιαίτερη μέθοδο εκτίμησης της 
πήξης. Βασίζεται στην ανίχνευση, σε πραγματικό χρόνο, των ιξωδοελαστικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού και της εξέλιξης του θρόμβου και στη 
γραφική απεικόνιση τους. Η κλασσική τεχνική διάταξη που χρησιμοποιείται για το σκοπό 
αυτό αποτελείται, αδρά, από έναν περιέκτη (κυπέλλιο), μια ακίδα και ένα καταγραφικό 
σύστημα. Μέσα στο κυπέλλιο  τοποθετείται μια μικρή ποσότητα αίματος (~ 0,35 ml). Το 
κυπέλλιο με το αίμα κινείται αργά γύρω από μια ακίδα, το άκρο της οποίας βρίσκεται εντός 
του αίματος. Η ακίδα συνδέεται, μέσω ενός ελάσματος, με ένα καταγραφικό σύστημα που 
περιλαμβάνει θερμοκαυστική γραφίδα και χαρτί. Όσο το αίμα είναι σε υγρή κατάσταση η 
κίνηση του κυπελλίου δεν μεταδίδεται στην ακίδα και έτσι δεν υπάρχει καταγραφή. Ο 
σχηματισμός του θρόμβου (πήγματος) εντός του περιέκτου  προκαλεί  την κίνηση της ακίδας 
και η μεταβολή αυτή απεικονίζεται στην καταγραφή που προκύπτει 4,10 (Σχήμα 1).  

 

 

Σχήμα 1 

 

Από την παραπάνω περιγραφή γίνονται, ήδη, αντιληπτά κάποια από τα πλεονεκτήματα της 
θρομβοελαστογραφίας, όπως είναι η εκτίμηση της  έναρξης και της εξέλιξης της πηκτικής 
διεργασίας σε πραγματικό χρόνο και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της εκδήλωσης 
της, η χρήση ολικού αίματος στη θερμοκρασία του ασθενούς και η συνολική (global) 
απεικόνιση της πήξης ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης παραγόντων πήξεως, ινώδους και 
αιμοπεταλίων. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι λόγω του μικρού 
μεγέθους της τεχνικής διάταξης που απαιτείται  (Φωτ.1)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
χώρους εκτός εργαστηρίου, έχοντας έτσι χαρακτηριστικά παρακλίνιας (point of care – POC) 
μεθόδου και ελαττώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την εξαγωγή των όποιων 
αποτελεσμάτων. 



 

Φωτ. 1            TEG           ROTEM 

Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την 
αρχική τεχνική της θρομβοελαστογραφίας, η οποία κάθε άλλο παρά καινούργια είναι, αφού 
περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον Hartert, έχουν προκύψει δύο επιμέρους 
παραλλαγές που εμφανίζονται με  παραπλήσια ονοματολογία και οι οποίες αποτελούν 
σήματα κατατεθέντα των δύο εταιριών που κατασκευάζουν τις αντίστοιχες συσκευές. Η 
διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική, τόσο προς αποφυγή σύγχυσης του αναγνώστη  της, 
σχετικής με το αντικείμενο, βιβλιογραφίας, όσο και λόγω της μη απόλυτης διαγνωστικής 
ισοδυναμίας των δύο τεχνικών, εξαιτίας των επιμέρους διαφορών τους. Διακρίνουμε, λοιπόν, 
τη θρομβοελαστογραφία (thrombelastography, TEG®, Haemoscope Corporation, Niles IL, 
ΗΠΑ) και την περιστροφική θρομβοελαστομετρία (rotational thromboelastometry, 
ROTEM®,  Pentapharm GmbH, Μόναχο, Γερμανία). Σε ότι αφορά την αρχή λειτουργίας, η 
πρώτη αποτελεί σύγχρονη μετεξέλιξη της αρχικής τεχνικής, απλώς η ακίδα συνδέεται μέσω 
μορφομετατροπέα με το ηλεκτρονικό καταγραφικό σύστημα, ενώ η δεύτερη διαφέρει στο ότι, 
εδώ, είναι η ακίδα που κινείται αργά εντός του αίματος και όχι ο περιέκτης γύρω από αυτή, 
ενώ το ηλεκτρονικό, και εδώ, καταγραφικό σύστημα δεν καταγράφει την κίνηση της ακίδας, 
αλλά την αλλαγή στην κίνηση μιας δέσμης φωτός που ανακλάται πάνω στην ακίδα. Η γωνία 
ανάκλασης της οπτικής δέσμης μεταβάλλεται λόγω της κίνησης της ακίδας. 

(Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2 



Το σχήμα της καταγραφής που προκύπτει από τη θρομβοελαστογραφία/μετρία, δηλαδή το 
θρομβοελαστογράφημα, έχει κοινά χαρακτηριστικά και για τις δύο τεχνικές. Μπορούμε σε 
αυτό να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη - παραμέτρους που απεικονίζονται ως 
μήκη διαστημάτων ή ως γωνίες και τα οποία αποτελούν εκτίμηση κάποιων από τα στάδια της 
πήξης και των συστατικών στοιχείων που συμμετέχουν σε κάθε ένα από αυτά. Η 
ονοματολογία για κάθε ένα από τα μεγέθη αυτά είναι διαφορετική στο TEG και στο ROTEM 
(Σχήμα 3): 

Σχήμα 3  

1. Χρόνος μέχρι την έναρξη σχηματισμού ινώδους ήτοι εώς την εμφάνιση 
θρομβοελαστογραφικού εύρους 2mm  (TEG: reaction time R ή r (sec). ROTEM : 
clotting time, CT (sec) ). Εξαρτάται κυρίως από τους παράγοντες πήξεως και κατά 
δεύτερο λόγο από το ινωδογόνο και τα αιμοπετάλια  

2. Ταχύτητα (ρυθμός) του σχηματισμού ινώδους και της διαμόρφωσης του 
θρόμβου (TEG: χρόνος  K (sec) – kinetics  που μεσολαβεί μεταξύ 
θρομβοελαστογραφικού εύρους  2 -20 mm, γωνία α (μοίρες °) μεταξύ του τμήματος 
που ενώνει αυτά τα δύο σημεία και του οριζοντίου άξονα.  ROTEM: clot formation 
time, CFT, ορίζεται όπως  ο Κ, γωνία α της εφαπτομένης στο σημείο του 
θρομβοελαστογραφήματος στα 2 mm) 

3. Ισχύς και σταθερότητα του θρόμβου (TEG: Εύρος (Amplitude) Α (σε mm) του 
θρομβοελαστογραφήματος σε δεδομένη χρονική στιγμή. ROTEM: Clot firmness, CF 
- ορίζεται όπως το Α). Η μέγιστη ισχύς δίδεται από το Μέγιστο εύρος – ΜΑ στο ΤΕG    
και το maximum clot firmness – MCF στο ROTEM. Για πιο σύντομη εκτίμηση της 
ισχύος του θρόμβου μπορεί να εκτιμηθεί και η ισχύς στα 10 ή 15 min (A10 ή Α15 και 
CF10 ή CF15 ) 
Εξαρτάται κυρίως από το ινωδογόνο και τα αιμοπετάλια. 

4. Λύση του θρόμβου (ινωδόλυση) 
Το ελαττωμένο  εύρος (ισχύς) του θρομβοελαστογραφήματος σε κάποιο απώτερο 
χρονικό σημείο (πχ 30 ή 60 min) ή το χρονικό διάστημα όπου παρατηρείται δεδομένη 
σχετική ελάττωση από τη  μέγιστη ισχύ. (ΤΕG clot lysis, CL30, CL60 (mm). 
ROTEM: lysis, LY30, LY60 (mm) ή LY15%, LY30% (sec) ). Το 
θρομβοελαστογράφημα αποτελεί μια από τις ειδικότερες διαγνωστικές τεχνικές για 
το φαινόμενο αυτό.  
(Σχήμα 4) 



 

Σχήμα 4: Αντιστοιχία θρομβοελαστογραφικού ίχνους – παραμέτρων και σταδιών πήξεως 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μετρήσεις αυτές ανάμεσα στις δύο τεχνικές δεν είναι 
απόλυτα ισοδύναμες, έχουν δηλαδή διαφορετικές τιμές αναφοράς, λόγω τόσο τεχνικών 
διαφορών που αφορούν το υλικό και τη συνολική επιφάνεια των συνιστωσών της  μετρητικής 
διάταξης (κυπέλλιο, ακίδα) όπως επίσης και λόγω των διαφορών που αφορούν ουσίες που 
συνήθως προστίθενται στο δείγμα αίματος για τροποποίηση της πηκτικής διεργασίας με 
στόχο την ευκολότερη διεκπεραίωση και την καλύτερη διαφοροδιαγνωστική ικανότητα της 
ανάλυσης. Για παράδειγμα, προστίθεται ως ενεργοποιητής της πήξης, μέσω του ενδογενούς 
συστήματος, στο TEG καολίνη,  ενώ στο ROTEM φωσφολιπίδια μερικής θρομβοπλαστίνης,  
με αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές μέτρησης. (Πίνακας 1) 

 

                     Πίνακας 1 



Ένα πολύ πλούσιο κεφάλαιο της θρομβοελαστογραφίας είναι, λοιπόν, αυτό που αφορά τις 
διάφορες επιπλέον ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο δείγμα του αίματος με στόχο την 
ευκολότερη επεξεργασία του,20 την επιτάχυνση της διαδικασίας ή/και την αύξηση της 
διαγνωστικής ικανότητας της εξέτασης, κυρίως σε ότι αφορά την εκτίμηση της συμβολής ή 
της ανεπάρκειας κάποιου από τα επιμέρους απαραίτητα στοιχεία για τη ομαλή λειτουργία της 
πήξης (παράγοντες πήξεως, ινωδογόνο, αιμοπετάλια) όπως επίσης και για ανίχνευση της 
επίδρασης φαρμάκων ή άλλων ουσιών που επηρεάζουν την πηκτική διεργασία (πχ.  
αντιαιμοπεταλιακά, ηπαρίνη). Ειδικά η τεχνική ROTEM είναι σε αυτό τον τομέα ιδιαίτερα 
εξελιγμένη καθώς προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης μιας ευρείας σειράς τέτοιων προσθέτων, 
ενεργοποιητών ή αναστολέων των επιμέρους συστατικών της πήξης, με τις αντίστοιχες 
τεχνικές (assays). Οι τεχνικές αυτές είτε μόνες είτε σε συνδυασμό και συγκριτικά  μπορούν 
να διευκολύνουν και να υποβοηθήσουν τη διαγνωστική εμβέλεια της ανάλυσης.  (Πίνακας 2). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνική FibTEM όπου στο δείγμα του αίματος 
προστίθεται ένα αναστολέας της λειτουργίας των αιμοπεταλίων, το ένζυμο κυτοχαλασίνη – 
D, με αποτέλεσμα το μετρούμενο θρομβοελαστογράφημα να είναι προϊόν μόνο της δράσης 
του ινωδογόνου και να αποτελεί εκτίμηση της δραστικότητας του. Έτσι πχ. ένα παθολογικό 
ολικό θρομβοελαστογράφημα σε συνδυασμό με ένα φυσιολογικό FibTEM μας υποδεικνύει 
κάποια ποσοτική ή λειτουργική ανεπάρκεια των αιμοπεταλίων.4  

 
Τεχνική (Assay)   Πρόσθετο    Προτεινόμενη    
        ένδειξη  

 
TEG® 
    
Καολίνης     Καολίνη     Γενική εκτίμηση της  
        πήξης και της   
        λειτουργίας των   
        αιμοπεταλίων (ενεργοποίηση του 
        ενδογενούς συστήματος).  
 
Ηπαρινάσης - Καολίνης  Ηπαρινάση    Ειδική ανίχνευση της  
        ηπαρίνης / Εκτίμηση της πήξης 
        (ινωδογόνου, αιμοπεταλίων) σε 
        ηπαρινισμένους ασθενείς (πχ. 
        CPB) - στην τεχνική καολίνης 
        προστίθεται ηπαρινάση  για την 
        αδρανοποίηση τυχόν υπάρχουσας 
        ηπαρίνης  
 
Χαρτογράφηση αιμοπεταλίων ADP, Αραχιδονικό οξύ  Λειτουργικότητα αιμοπεταλίων, 
(Platelet Mapping)       παρακολούθηση   
        αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας 
        (ασπιρίνη,αναστολέων ΑDP,  
        GPIIb/IIIa)   
            
Βασική (Native)   Κανένα (ενεργοποιητής  
    η επιφάνεια επαφής ακίδας–αίματος)  Τεχνική χωρίς ενεργοποίηση.  

 
ROTEM® 
 
ex-TEM     Ιστικός παράγοντας   Εξωγενές σύστημα, ταχεία  
        εκτίμηση του σχηματισμού του 
        θρόμβου και της ινωδόλυσης  



in-TEM     Ενεργοποιητής επαφής   Ενδογενές σύστημα, εκτίμηση του 
        σχηματισμού του θρόμβου και της 
        ινωδόλυσης  
 
fib-TEM    Ιστικός παράγοντας +  Ποιοτική εκτίμηση των επιπέδων 
    Ανταγωνιστής αιμοπεταλίων   ινωδογόνου  
 
ap-TEM     Ιστικός παράγοντας + Απροτινίνη  Ταχύτερη ανίχνευση ινωδόλυσης 
        σε συνδυασμό με το ex-TEM 
 
hep-TEM    Ενεργοποιητής επαφής + Ηπαρινάση Ειδική ανίχνευση της ηπαρίνης 
        (τροποποιημένη τεχνική  
        in-TEM με προσθήκη ηπαρίνης 
        για την αδρανοποίηση τυχόν  
        υπάρχουσας ηπαρίνης)  
 
eca-TEM    Εκαρίνη    Διαχείριση των άμεσων  
        αναστολέων της θρομβίνης       
        (πχ., ιρουδίνη, argatroban) 
 
tif-TEM    1:1000  Ιστικός παράγοντας  Εξωγενές σύστημα, ανίχνευση της 
        δράσης του ανασυνδυασμένου 
        παραγοντα VIIa  
 
na-TEM     Κανένα    Τεχνική χωρίς ενεργοποίηση  

 

Πινάκας 2 

 

Καταμετρώντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά θρομβοελαστογραφικά μεγέθη στις κατάλληλα 
επιλεγμένες τεχνικές  μπορούμε να συναγάγουμε διαγνωστικά συμπεράσματα σχετικά με το 
είδος της υφιστάμενης διαταραχής πήξης. Έτσι, λοιπόν, διαταραχή στην ενεργοποίηση 
(έναρξη) της πήξης σημαίνεται θρομβοελαστογραφικά με παρατεταμένο χρόνο R/CT. 
Πιθανές αιτίες αποτελούν η έλλειψη παραγόντων πήξεως ή η ύπαρξη ηπαρίνης, ενώ και σε 
μεγάλη ελάττωση ινωδογόνου και αιμοπεταλίων μπορει να εμφανιστεί παράταση του χρόνου 
αυτού. Η σύγκριση ΙΝΤΕΜ και ΗΕΡΤΕΜ επιτρέπει την ειδικότερη διάγνωση της επίδρασης 
της ηπαρίνης. Διαταραχή στην κινητική και στην ταχύτητα σχηματισμού του θρόμβου 
υποδηλώνεται από ελαττωμένο χρόνο Κ/CFT και γωνία α και σημαίνει διαταραχή κυρίως 
στον πολυμερισμό του ινώδους και γενικότερα στο ινώδες. Η μέγιστη ισχύς ΜΑ του θρόμβου 
μας δίνει πληροφορίες κυρίως για την αλληλεπίδραση ινώδους και αιμοπεταλίων. 
Χρησιμοποιώντας το συνδυασμό ΙΝΤΕΜ ή ΕΧΤΕΜ και FibTEM μπορούμε να συναγάγουμε 
συμπεράσματα για το ποιο από τα δύο στοιχεία ευθύνεται για μια πιθανή ελάττωση του 
MA/MCF. Η υπερινωδόλυση τέλος απεικονίζεται με τη σύντομη ελάττωση της ισχύος του 
θρόμβου και τη μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στο θρομβοελαστογράφημα αν στο δείγμα 
προστεθεί ένας αντιινωδολυτικός παράγοντας όπως η απροτινίνη (ΑΡΤΕΜ).                                                                           

Εκτός από τις ανωτέρω διαταραχές,  μια άλλη διαταραχή πήξης η οποία απεικονίζεται 
χαρακτηριστικά στο θρομβοελαστογράφημα, είναι η υπερπηκτικότητα. 

 

 

 



Χαρακτηριστικές διαταραχές πήξεως στη θρομβοελαστογραφία ( τύπου ROTEM®), 
τεχνικές ΕΧΤΕΜ, ΙΝΤΕΜ, FIBTEM, APTEM. 
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ΣΤ. Υπερπηκτικότητα 

 

 



Ήδη, έγινε μνεία, παραπάνω, μερικών από τα πλεονεκτήματα της θρομβοελαστογραφίας. 
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι αυτή αποτελεί μια ταχεία, ολιστική διαγνωστική τεχνική 
η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί παρακλίνια χρησιμοποιώντας ολικό αίμα στη θερμοκρασία 
του ασθενούς για την ταχεία ανίχνευση των χαρακτηριστικών του σχηματιζόμενου θρόμβου 
υπό συνθήκες χαμηλών ρεολογικών δυνάμεων. Αντιθέτως, οι συμβατικές δοκιμασίες ελέγχου 
της πήξης (ΑΡΤΤ, ΡΤ, INR, Ινωδογόνο, Αιμοπετάλια, D-dimers) αποτελούν επιμέρους, 
σχεδόν αποσπασματικές εκτιμήσεις της πηκτικής διεργασίας που πραγματοποιούνται στο 
εργαστήριο και απαιτούν συνήθως αρκετό χρόνο, ο οποίος σε περιβάλλον περιεγχειρητικής 
αιμορραγίας είναι πάντα ιδιαίτερα πολύτιμος.3,4  

Τα πλεόνεκτήματα αυτά, βέβαια, εμπεριέχουν και κάποιες από τις αδυναμίες της τεχνικής.  
Πρόκειται, λοιπόν, για μια διαγνωστική προσέγγιση η οποία υστερεί στον ποσοτικό 
προσδιορισμό των συστατικών στοιχείων της πήξης, απεικονίζοντας κυρίως την εξέλιξη της 
δημιουργίας του προϊόντος τους, στο χρόνο. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά, θεωρητικά 
τουλάχιστο, δυσκολότερη την  κατοχύρωση της αξιοπιστίας της εξέτασης σε ότι αφορά την 
αντιστοίχιση της ύπαρξης και της βαρύτητας της κλινικής διαταραχής στο είδος της 
θρομβοελαστογραφικής παραμέτρου και στην κλίμακα των παθολογικών ορίων τιμών από 
όπου εξαρτάται η ανάδειξη τιμών στόχων απαραίτητων για την εκπόνηση διαγνωστικών και 
θεραπευτικών αλγορίθμων (goal – directed) και κατ’ επέκταση η κλινική 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου.  Έχουν επίσης παρατηρηθεί διάφοροι παράγοντες που 
επηρεάζουν τις φυσιολογικές τιμές αναφοράς, όπως είναι το φύλο και η ηλικία του ασθενούς, 
το είδος του αίματος (φλεβικό ή αρτηριακό) όπως και η προσθήκη κιτρικού στο αίμα.   

Ένα άλλο στοιχείο προβληματισμού είναι η τυποποίηση της τεχνικής καθώς απαιτείται η 
πιστή τήρηση της  διαδικασίας σε ότι αφορά τη διαχείριση του δείγματος και των προσθέτων 
σε αυτό γεγονός που δεν είναι πάντα εύκολο σε χώρους εκτός εργαστηρίου και από μη σωστά 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος αναφέρθηκαν ήδη τα προβλήματα που αφορούν τη 
σύγκριση και την μη απόλυτη ταύτιση των δύο βασικών τεχνικών TEG και ROTEM, με 
αποτέλεσμα αλγόριθμοι που έχουν εκπονηθεί για εφαρμογή με τη μία τεχνική να μην έχουν 
εφαρμογή με την άλλη.3,16 

Τέλος, ας μη ξεχνούμε, ότι, παρόλο τον ολιστικό της χαρακτήρα, ακόμη και η 
θρομβοελαστογραφία αποτελεί μια in vitro τεχνική η οποία δεν μπορεί να λάβει υπόψη της 
και να προσμετρήσει παράγοντες που συμβάλλουν στη διαδικασία της αιμόστασης in vivo 
όπως η ροή του αίματος στα αγγεία και η συμβολή του αγγειακού ενδοθηλίου. 

 

Κλινικές εφαρμογές – Η χρήση της θρομβοελαστογραφίας στη μεταμόσχευση ήπατος. 

Τα πλεονεκτήματα της θρομβοελαστογραφίας, κυρίως ή ταχύτητα στην εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και η συνολική εκτίμηση της ποιότητας του σχηματισμού του θρόμβου, και 
ιδιαίτερα η ανίχνευση της ινωδόλυσης, που αυτή προσφέρει, συνετέλεσαν ώστε αυτή να 
αρχίσει, έστω και καθυστερημένα, να εφαρμόζεται κλινικά, όλο και περισσότερο, ειδικά σε 
καταστάσεις που αναμένονται προβληματικές συνθήκες αιμόστασης ή ταχείας επιδείνωσης 
της. Χαρακτηριστικές τέτοιες συνθήκες αποτελούν η περιεγχειρητική πορεία ασθενών που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος και σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις καθώς βέβαια  
και η μαζική αιμορραγία, γενικά, αλλά  και ειδικότερα στην τραυματολογία και τη 
μαιευτική.9,12,14,15  Παρ’ όλους τους αρχικούς ενδοιασμούς σχετικά με την απόλυτη αξιοπιστία 



της μεθόδου έχουν επινοηθεί και εφαρμόζονται διαγνωστικοί και θεραπευτικοί αλγόριθμοι με 
καλά κλινικά αποτελέσματα.5,7  

Εξάλλου, μια σειρά από μελέτες προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα της αξιοπιστίας 
των μετρήσεων της θρομβοελαστογραφίας, συγκρίνοντας την με τις αντίστοιχες συμβατικές 
δοκιμασίες για τα αντίστοιχα στάδια της πήξης σε περιεγχειρητικό περιβάλλον. Έτσι βρέθηκε 
ότι, σε μελέτες που αφορούσαν ασθενείς που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση ήπατος ή 
πολυτραυματίες, η καλύτερη συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ ΜΑ/MCF στο TEG/ΕΧΤΕΜ και 
αριθμού αιμοπεταλίων, ενώ αρκετά καλή συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ ΜCF στο FIBTEM 
και επιπέδων ινωδογόνου. Χαρακτηριστικά, βρέθηκε ότι, στη μεταμόσχευση ήπατος, η 
παράμετρος ΜΑ/MCF υποδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό τη μετάγγιση αιμοπεταλίων (ήτοι 
ελαττώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη συγκέντρωση τους) αποτελώντας διαγνωστικό 
βοήθημα για μια ποιοτική επιδείνωση της λειτουργίας τους. Επίσης, καταδείχθηκε καλή 
συσχέτιση μεταξύ k/CFT και ΙΝR. Λιγότερο καλή συσχέτιση εμφανίστηκε μεταξύ R/CT και 
PT, aPTT.2,6,8,13 Η κλινική σημασία της μη καλής συσχέτιση αυτής, ωστόσο, δεδομένου της 
όχι  ιδιαίτερα υψηλής διαγνωστικής αξίας των PT, aPTT  δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Αντίθετα, έχει καταδειχθεί ότι η θρομβοελαστογραφία, μέσω του R/CT, αποτελεί 
ακριβέστερο διαγνωστικό μέσο της φάσης της ενεργοποίησης του καταρράκτη της πήξης από 
το PT, aPTT ειδικά σε ότι αφορά την ανιχνευση της ηπαρίνης και τη διαχείριση του 
διεγχειρητικού ηπαρινισμού.1 Επιπρόσθετα, πέραν του πεδίου της περιεγχειρητικής 
εφαρμογής βρέθηκε ότι μετρήσεις με θρομβοελαστογραφία μεταβάλλονται ανάλογα και 
αντανακλούν αναμενόμενες διαταραχές πήξης σε κιρρωτικούς ασθενείς, ενώ το MCF μπορεί 
να αντικαταστήσει το ΙΝR στην κλίμακα MELD.17  

Η μεταμόσχευση   ήπατος με τις προκλήσεις που εμφανίζει για ένα ήδη επηρεασμένο πηκτικό 
μηχανισμό αποτέλεσε μια από τις πρώτες επεμβάσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 
θρομβοελαστογραφία ως διεγχειρητικό monitoring της πήξης αποσκοπώντας σε καλύτερα 
κλινικά αποτελέσματα. Ήδη, από το 1985, σε μια θεμελιώδη αναδρομική μελέτη του, ο Kang 
και συν ανέφεραν τα αποτελέσματα  από τη χρήση ενός αλγόριθμου μετάγγισης προϊόντων 
αίματος, βασισμένου στη θρομβοελαστογραφία, που κατέδειξε ελάττωση κατά 33% σε όγκο 
μεταγγιζόμενου αίματος, FFP και κρυσταλλοειδών και αύξηση του μεταγγιζόμενου όγκου 
κρυοκαθιζήματος και αιμοπεταλίων, υποδηλώνοντας έτσι μια πιο αποτελεσματική και 
στοχοποιημένη διαχείρηση της πηκτικότητας.7  Ο αλγοριθμος που χρησιμοποίησε ήταν απλός 
και, εν πολλοίς, χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε ότι αφορά τις τιμές στόχους: Λήψη 
δειγμάτων σε προκαθορισμένα, σημαντικά και κρίσιμα χρονικά σημεία της επέμβασης. Επί R 
> 15 sec 2 μονάδων FFP, επί ΜΑ < 40 mm χορήγηση 10 μονάδων αιμοπεταλίων. Αν δεν 
επερχόταν βελτίωση της πήξης με τους χειρισμούς αυτούς ή αν η γωνία α < 45° , τότε 
δίδονταν  6 μονάδες κρυοκαθιζήματος. Υπήρχε επίσης πρόβλεψη για χρήση 
αντιινωδολυτικών παραγόντων επί εμφανίσεως υπερινωδολύσεως. Παρόλα τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή δεν ήταν προοπτική,  
αναφέρεται σε μια εποχή κατά την οποία  η μεταμόσχευση ήπατος αποτελούσε μια ιδιαίτερα 
αιματηρή επέμβαση  και πολλά άλλα πράγματα δεν ήταν ακόμη γνωστά, τόσο για το πηκτικό 
υπόστρωμα των ασθενών με ηπατική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
ήπατος όσο και για άλλες παραμέτρους σχετικές με αυτή.  

Η θρομβοελαστογραφία, με την ταχύτητα στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και τη σφαιρική 
εκτίμηση του σχηματισμού του θρόμβου που προσφέρει, κατέλαβε μια σημαντική θέση στη 
διεγχειρητική παρακολούθηση της πήξης στη μεταμόσχευση ήπατος, όπου, όπως είναι 
γνωστό, μπορούν να επισυμβούν μεγάλες μεταβολές στη λειτουργία του πηκτικού 



μηχανισμού λόγω του τροποιημένου πηκτικού υποστρώματος των ασθενών, των απαιτήσεων 
της επέμβασης και της λειτουργικής απάντησης του μοσχεύματος.12  Αν και δεν εφαρμόζεται 
σε όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα και κατά το παρελθόν έχουν διατυπωθεί απόψεις που 
αμφισβητούν την απόλυτη αναγκαιότητα της, αποτελεί σήμερα μια από τις κυριότερες 
παρακλίνιες μεθόδους διεγχειρητικής παρακολούθησης της πήξης. Ειδικότερα η τεχνική 
ROTEM με την ποικιλία των ειδικότερων τεχνικών που διαθέτει έχει δώσει τη δυνατότητα 
εκπόνησης λεπτομερών αλγορίθμων όπως αυτός που αναπτύχθηκε από τους Goerlinger και 
συν.5 

Αν και η ελάττωση των απαιτήσεων σε μετάγγιση αίματος που παρατηρείται την τελευταία 
δεκαετία στη μεταμόσχευση ήπατος αποδίδεται ανάμεσα σε άλλους παράγοντες και στη 
χρήση της θρομβοελαστογραφίας. τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των αρχικών μελετών δεν 
έχει καταστεί δυνατό να καταδειχθούν, σε τέτοιο βαθμό, σε σύγχρονες προοπτικές τυφλές 
τυχαιοποιημένες μελέτες που θεωρούνται απαραίτητες στη σημερινή εποχή της βασισμένης 
σε αποδείξεις ιατρικής με αποτέλεσμα οι διάφοροι χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι να μην 
μπορούν να τεκμηριωθούν με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία.19 Τέτοιες μελέτες είναι δύσκολο 
να πραγματοποιηθούν στο πεδίο της μεταμόσχευσης ήπατος και όσες πραγματοποιούνται 
έχουν μεθοδολογικά προβλήματα  (μικρό δείγμα, τυχαιοποίηση, τυφλότητα κ.α.). Ας μη 
ξεχνάμε, όμως, ότι ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται θρομβοελαστογραφία, υπάρχει πλέον 
καλύτερη γνώση, σχετική με τη διαχείριση της πήξεως, η οποία οφείλεται, εν πολλοίς, και 
στην  χρήση της θρομβοελαστογραφίας γενικότερα. Εξάλλου το είδος του monitoring της 
πήξης είναι μόνο ένα από τα πολλά σημαντικά στοιχεία περιεγχειρητικής φροντίδας στη 
μεταμόσχευση ήπατος. Παρόλα αυτά, η θρομβοελαστογραφία με την ταχεία παραγωγή 
αποτελεσμάτων μπορεί αδιαμφισβήτητα να βοηθήσει στη διαχείριση της πήξης σε 
κατάσταση μαζικής αιμορραγίας κατά τη μεταμόσχευση ήπατος όπως και σε ασθενείς με 
ιδιαίτερα επιβαρυμένο πηκτικό υποστρωμα ή επί εμφανίσεως εκσεσημασμένης ινωδολύσεως 
Εξάλλου ακόμη και από αυτές τις μικρές, σχετικά, μελέτες έχει φανεί μικρού βαθμού 
ελάττωση των απαιτήσεων σε μετάγγιση αίματος και πλάσματος. 

Ενώ η διεγχειρητική χρήση της θρομβοελαστογραφίας στη μεταμόσχευση ήπατος έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα στη διαχείριση της πήξης στο χειρουργείο, ακόμη και επί μη 
υπάρξεως εμφανούς αιμορραγίας, τα προεγχειρητικά αποτελέσματα της, ωστόσο, δεν 
φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ισχυρός προγνωστικός δέκτης για την πιθανότητα διεγχειρητικής αιμορραγίας και των 
απαιτήσεων σε αίμα.11 

Εκτός από την αντιμετώπιση της υποπηκτικότητας/αιμορραγίας η θρομβοελαστογραφία 
μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή υπερπηκτικών καταστάσεων οι οποίες μπορεί να 
προκληθούν λόγω προηγηθείσας υπερδιόρθωσης της υποπηκτικότητας ή λόγω 
προϋπαρχόντων προδιαθεσικών παραγόντων και να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικές στη 
μεταμόσχευση ήπατος, επηρεάζοντας τόσο την αιμάτωση/επιβίωση του μοσχεύματος 
(θρόμβωση αγγειακών στελεχών) όσο και ακόμη πιο άμεσα την επιβίωση του ασθενούς 
(πνευμονική εμβολή).  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η θρομβοελαστογραφία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική 
τεχνική monitoring στη μεταμόσχευση ήπατος, με κύρια πλεονεκτήματα την ταχύτητα στην 
εξαγωγή αποτελεσμάτων και την, σε μεγάλο βαθμό, ολιστική απεικόνιση της δυναμικής του 
σχηματισμού του θρόμβου. Αν και τα αρχικά ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην 
ελάττωση των απαιτήσεων σε αίμα δεν φαίνεται να επαληθεύονται στον ίδιο βαθμό σε 



νεότερες εργασίες, περιορισμένης, ωστόσο, αποδεικτικής δύναμης, υπάρχουν περιπτώσεις, 
όπως αυτή της μαζικής αιμορραγίας που μπορεί να συνοδεύεται από υπερινωδόλυση, κατά 
τις οποίες η θρομβοελαστογραφία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και την εφαρμογή της 
σωστής στρατηγικής μετάγγισης προϊόντων πήξεως και αντιινωδολυτικών παραγόντων. 
Παράλληλα, ακόμη και αν δεν έχει αποτυπωθεί σε μεγάλες μελέτες υψηλής στατιστικής 
ισχύος, υπάρχει πλέον συσσωρευμένη επαρκής γνώση και εμπειρία από πάρα πολλά 
μεταμοσχευτικά κέντρα που συνηγορεί υπέρ της συμβολής της θρομβοελαστογραφίας στην 
εγκαιρότερη διάγνωση  και την ταχύτερη και πιο στοχευμένη θεραπεία των διαταραχών της 
πήξεως που είναι άλλωστε και ένας από τους παράγοντες με σημαντική συμβολή στην 
μετεξέλιξη της μεταμόσχευσης ήπατος σε μια λιγότερο αιμορραγική και περισσότερο 
διαχειρίσιμη επέμβαση. 
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Ο όρος αμυλοείδωση αναφέρεται σε μια οικογένεια ετερογενών παθήσεων που 
χαρακτηρίζονται από την εξωκυττάρια εναπόθεση παθολογικού πρωτεϊνικού υλικού, 
που ονομάζεται αμυλοειδές. Αν και ανάλογα με την κατηγορία της αμυλοείδωσης 
αλλάζει και η σύσταση του αμυλοειδούς, το υλικό αυτό έχει ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά: 
 
1.Αποτελείται από πρωτεϊνικά ινίδια 
2.Είναι αδιάλυτο και ανθεκτικό στην πρωτεόλυση 
3.Μετά από χρώση με ερυθρό του Congo δίνει χρώμα πράσινο σε εξέταση με 
πολωμένο φως 
Η εναπόθεσή του αμυλοειδούς διαταράσσει τη λειτουργία των προσβεβλημένων 
οργάνων 
 
Οι διάφορες κατηγορίες αμυλοειδούς διαφέρουν στην προέλευση και σύσταση των 
πρωτεϊνικών ινιδίων. Ανάλογα με τη σύσταση αυτή καθορίζεται και ο τύπος του 
ιστού που θα εναποτεθεί, άρα και η κλινικές εκδηλώσεις. 
 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ 
 
Η αμυλοείδωση προκαλείται από την παραγωγή κάποιας παθολογικής πρωτεΐνης σε 
αυξημένα ποσά. Η πρωτεΐνη υφίσταται μερική πρωτεολυτική διάσπαση με 
αποτέλεσμα το σχηματισμό πεπτιδίων με προ-αμυλοειδογενή δράση. Τα πεπτίδια 
αυτά είναι ανθεκτικά σε παραπέρα πρωτεόλυση και σχηματίζουν τα ινίδια του 
αμυλοειδούς. Στα ινίδια προστίθεται το πεπτίδιο Ρ καθώς και γλυκοζαμινογλυκάνες, 
πρωτεογλυκάνες και αναστολείς πρωτεασών, με αποτέλεσμα το σχηματισμό και την 
εναπόθεση του αμυλοειδούς. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του αμυλοειδούς και 
των ιστών θα καθορίσουν σε ποια όργανα θα εναποτεθεί το αμυλοειδές και τι βλάβες 
θα προκύψουν.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ 
 
Όπως αναφέρθηκε οι κατηγορίες αμυλοείδωσης καθορίζονται από το είδος του 
αμυλοειδούς που εναποτίθεται, από την προέλευση δηλαδή των πρωτεϊνικών ινιδίων. 
 
AL αμυλοείδωση (πρωτοπαθής αμυλοείδωση) Η υπεύθυνη πρωτεϊνη είναι ένα τμήμα 
ελαφράς αλύσου των ανοσοσφαιρινών (συνήθως μέρος του μεταβλητού τμήματος). 
Συχνότερα πρόκειται για λ αλύσους (75%).  Η υπερπαραγωγή των αλύσων μπορεί να 
είναι πρωτοπαθής ή να συνοδεύει παραπρωτεϊναιμίες (πολλαπλό μυέλωμα, 
μακροσφαιριναιμία Waldenstrom). Αποτελεί τη συχνότερη και σοβαρότερη μορφή 
αμυλοείδωσης. 
 
AA αμυλοείδωση: Η υπεύθυνη πρωτεΐνη (ΑΑ) προέρχεται από τη διάσπαση της 
πρωτεΐνης του αμυλοειδούς του ορού (SAA). Η SAA είναι μια πρωτεΐνη οξείας 
φάσης, η οποία παράγεται στο ήπαρ.  
 
Αυξημένη παραγωγή της, άρα και αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ΑΑ 
αμυλοείδωσης, παρατηρείται σε χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις (ρευματοειδής 
αρθρίτις, νόσος Crohn, οστεομυελίτιδα, βρογχιεκτασία, οικογενής μεσογειακός 
πυρετός, φυματίωση, λέπρα, σαρκοείδωση) και ορισμένες κακοήθειες (καρκίνωμα 
νεφρού, τραχήλου, λέμφωμα Hodjgin).  



 
Κυταροκίνες που παράγονται σε αυτές τις καταστάσεις, όπως ο TNF και οι 
ιντερλευκίνες 1 και 6, ευθύνονται για την αυξημένη παραγωγή της SAA.  
 
Η συχνότητά της AA αμυλοείδωσης έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω 
αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των χρόνιων λοιμώξεων όπως η 
φυματίωση, που αποτελούσαν την κύρια αιτία. Τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία 
των περιπτώσεων στις ανεπτυγμένες χώρες οφείλεται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
 
ΑΑ αμυλοείδωση προκαλεί και ο οικογενής μεσογειακός πυρετός, μία 
κληρονομούμενη κατά τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα κατάσταση που 
οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της πυρίνης, η οποία επηρεάζει με άγνωστο 
τρόπο τη φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού σε διάφορα ερεθίσματα. Η πάθηση 
εκδηλώνεται με οξέα επεισόδια πυρετού με πολυορογονίτιδα (συχνή η περιτονίτιδα 
που μπορεί να μιμηθεί οξεία κοιλία). Λόγω των συχνών επεισοδίων φλεγμονής 
προκαλείται υπερπαραγωγή SAA και εναπόθεση ΑΑ αμυλοειδούς. 
 
ΑΤΤR αμυλοείδωση Η υπεύθυνη πρωτεϊνη (τρανσθυρετίνη ή προ-αλβουμίνη) είναι 
φυσιολογική πρωτεϊνη του ορού (μεταφέρει τη θυροξίνη). Σε μεταλλάξεις που 
επηρεάζουν την αποδόμησή της συσσωρεύεται, οδηγώντας σε αμυλοείδωση. Επίσης 
συσσωρεύεται με την πάροδο της ηλικίας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
αμυλοείδωσης στους υπέργηρους ακόμα και επί φυσιολογικής τρανσθυρετίνης.  
 
Αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης Η υπεύθυνη πρωτεϊνη είναι η β2-μικροσφαιρίνη, 
μια πρωτεϊνη που απαντάται, ως συστατικό των τάξης Ι HLA αντιγόνων, στη 
μεμβράνη όλων των εμπύρηνων κυττάρων. Λόγω του μοριακού της βάρους (11,8 kd) 
δεν αποβάλλεται από τα συμβατικά φίλτρα αιμοκάθαρσης με αποτέλεσμα να 
συσσωρεύεται σταδιακά στους χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους. 
 
Η νόσος Alzheimer οφείλεται σε αμυλοείδωση από β-πρωτεΐνη ενώ η νόσος 
Greutzfeldt- Jacob οφείλεται σε αμυλοείδωση από prion πρωτεΐνες. Και στις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις το αμυλοειδές συσσωρεύεται στον εγκέφαλο. 
 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ 
 
Ανάλογα με το είδος του αμυλοειδούς καθορίζεται και το όργανο που θα προσβληθεί 
άρα και το είδος και η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων. 
 
AL (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ 
 
Αποτελεί τη συχνότερη και σοβαρότερη μορφή αμυλοείδωσης και εμφανίζεται 
συνήθως μετά τα 50 έτη. Προσβάλλει συχνότερα τους νεφρούς, την καρδιά, το 
γαστρεντερικό σωλήνα και το νευρικό σύστημα. Σπανιότερα προσβάλλει τους 
πνεύμονες, το δέρμα και το μυοσκελετικό. 
 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
 
Κύρια κλινική εκδήλωση είναι το νεφρωσικό σύνδρομο (10-15% των ασθενών με 
νεφρωσικό σύνδρομο μετά τα 60 έτη έχουν AL αμυλοείδωση). Σπανιότερα 
εμφανίζεται ως ασυμπτωματική λευκωματουρία. Χαρακτηριστική είναι η απουσία 



υπέρτασης (επί προσβολής του αυτόνομου νευρικού μπορεί να υπάρχει ορθοστατική 
υπόταση) και το αυξημένο μέγεθος των νεφρών.  
 
Ιστολογικά αναγνωρίζονται εναποθέσεις αμυλοειδούς που δίνουν πράσινο χρώμα με 
τη χρώση με ερυθρό του Congo, μετά από εξέταση σε πολωμένο φως.  
 
Εναποθέσεις στα αγγεία μπορεί να υπάρχουν παράλληλα με τις σπειραματικές βλάβες 
ή και χωρίς σπειραματική προσβολή.  
 
Σπανιότερα ανευρίσκονται εναποθέσεις αμυλοειδούς στο διάμεσο χώρο και τη 
μεμβράνη των σωληναρίων. Η διαμεσοσωληναριακή προσβολή μπορεί να εκδηλωθεί 
με νεφροσωληναριακή οξέωση (συνηθέστερα υποκαλιαιμική ΝΣΟ τύπου Ι και 
σπανιότερα ΝΣΟ τύπου ΙΙ) ή νεφρογενή άποιο διαβήτη. 
 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
 
Το αμυλοειδές εναποτίθεται στο καρδιακό τοίχωμα προκαλώντας πάχυνση αυτού, 
ενώ τα δυναμικά στο ΗΚΓ είναι χαμηλά (δ.δ. από την υπερτροφική 
μυοκαρδιοπάθεια). Η διήθηση του τοιχώματος προκαλεί μείωση της συσταλτικότητας 
με αποτέλεσμα ανεπάρκεια τόσο αριστεράς όσο και της δεξιάς κοιλίας.  
 
Συχνά προκαλείται και διαταραχή αγωγιμότητας με αποτέλεσμα την πρόκληση 
κυρίως βραδυαρρυθμιών.   
 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην AL αμυλοείδωση προσβάλλεται: 
 
Το περιφερικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα την αισθητικού κυρίως τύπου 
συμμετρική περιφερική νευροπάθεια 
 
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα την πρόκληση ορθοστατικής 
υπότασης (συμβάλλει και η καρδιακή ανεπάρκεια), στυτικής δυσλειτουργίας και 
διαταραχής της κινητικότητας του εντέρου 
 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Εκδηλώνεται με απόφραξη ή αιμορραγία πεπτικού. Συχνές είναι και οι διαταραχές 
κενώσεων στην πρόκληση των οποίων συμμετέχει και η προσβολή του αυτόνομου 
νευρικού. Συχνή είναι και η ηπατομεγαλία, ενώ σπληνομεγαλία παρατηρείται 
σπανιότερα. Χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα είναι η μακρογλωσσία η οποία συχνά 
είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλεί αποφρακτικά φαινόμενα (άπνοια στον ύπνο). 
 
ΑΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ 
 
Χαρακτηρίζεται από νεφρική προσβολή, συνηθέστερα με τη μορφή νεφρωσικού 
συνδρόμου και ηπατοσπληνομεγαλία. Στην περίπτωση της νεφρικής προσβολής οι 
ιστολογικές αλλοιώσεις και η κλινική πορεία μοιάζουν με αυτή της πρωτοπαθούς 
αμυλοείδωσης.  
 



Σπάνια όμως μπορεί να εμφανιστεί και ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα με 
μηνοειδείς σχηματισμούς, ιδίως σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πιθανόν 
όμως σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές η προσβολή να οφείλεται σε 
σπειραματονεφρίτιδα σχετιζόμενη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και όχι σε εναπόθεση 
αμυλοειδούς.  
 
Η καρδιακή προσβολή είναι σπάνια και για το λόγο αυτό η πρόγνωση είναι καλύτερη 
από αυτή της AL αμυλοείδωσης. 
 
ΑΤΤR ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ 
 
Χαρακτηρίζεται από προσβολή του περιφερικού και αυτόνομου νευρικού 
συστήματος. Επίσης σε ορισμένες μεταλλάξεις και στην αμυλοείδωση των 
ηλικιωμένων είναι συχνή η καρδιακή προσβολή. 
 
ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
 
Χαρακτηρίζεται από εναποθέσεις β2- μικροσφαιρίνης στις αρθρώσεις και τα οστά.  
 
Συχνότερη κλινική εκδήλωση είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, που εμφανίζεται 
σε σημαντικό ποσοστό αιμοκαθαιρομένων μετά από 10 χρόνια υποκατάστασης.  
 
Σπανιότερα εκδηλώνεται με οστικά άλγη, κατάγματα (οστικές κύστεις) και 
αρθραλγίες (ιδιαίτερα στην άρθρωση του ώμου). 
 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ 
 
Η υποψία της διάγνωσης θα τεθεί από το συνδυασμό προσβολής πολλών οργάνων. 
Ιδιαίτερα η ύπαρξη νεφρωσικού συνδρόμου με αυξημένο μέγεθος νεφρών σε 
ηλικιωμένους ασθενείς, η προσβολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η 
μακρογλωσσία όταν υπάρχει, και η απομόνωση κλάσματος ελαφριάς αλύσου με 
ανοσοηλεκτροφόρηση ούρων ή ορού,  αποτελούν χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της 
AL αμυλοείδωσης. Επίσης η πάχυνση του τοιχώματος του μυοκαρδίου σε συνδυασμό 
με χαμηλά δυναμικά στο ΗΚΓ υποδηλώνουν καρδιακή αμυλοείδωση.  
 
Το ιστορικό χρόνιας φλεγμονώδους νόσου σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο και 
ηπατοσπληνομεγαλία συνηγορεί υπέρ ΑΑ αμυλοείδωσης. 
 
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα σε χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους είναι δηλωτικό 
εναπόθεσης β-2 μικροσφαιρίνης.   
 
Η επιβεβαίωση της διάγνωσης της αμυλοείδωσης στηρίζεται στην ιστολογική 
εξέταση των προσβεβλημένων οργάνων όπου ανευρίσκονται οι χαρακτηριστικές 
εναποθέσεις αμυλοειδούς που μετά από χρώση με ερυθρό του Congo αποκτούν 
ανοικτό πράσινο χρώμα σε παρατήρηση με πολωμένο φως. Με ανοσοϊστοχημικές 
χρώσεις στη συνέχεια μπορεί να διευκρινιστεί το είδος της παθολογικής πρωτεΐνης 
άρα και ο τύπος της αμυλοείδωσης. 
 
Σημαντική διαγνωστική και προγνωστική βοήθεια προσφέρει το σπινθηρογράφημα 
με ραδιοσημασμένο με ιώδιο P πεπτίδιο. Καθώς το πεπτίδιο αυτό εναποτίθεται σε 



όλες τις περιπτώσεις αμυλοείδωσης, η έκταση και η εντόπιση της εναπόθεσής του 
δίνει πληροφορίες για το είδος και την έκταση της προσβολής των οργάνων. Επίσης 
χρησιμεύει για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης της αμυλοείδωσης στη 
θεραπεία (μεταβολή της έκτασης της εναπόθεσης σε διαδοχικές εξετάσεις). 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ 
 
Η θεραπεία της αμυλοείδωσης συνίσταται στη θεραπεία της πρωτοπαθούς αιτίας 
παραγωγής της παθολογικής πρωτεΐνης και τη συμπτωματική αντιμετώπιση των 
προσβεβλημένων οργάνων.  
 
Στην ΑL αμυλοείδωση χορηγείται ανοσοκατασταλτική αγωγή με μελφαλάνη και 
πρεδνιζόνη για τη μείωση της παραγωγής των ελαφρών αλύσων από τα 
πλασματοκύτταρα. Άλλοι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί (βινκριστίνη-
αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη) που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν απέδειξαν ότι υπερτερούν 
του κλασικού αυτού σχήματος. 
 
Στην ΑΑ αμυλοείδωση η αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής 
(αντιφλεγμονώδη, ανοσοκατασταλτικά) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
παραγωγής της παθολογικής πρωτεΐνης και σε μερικές περιπτώσεις τη σταδιακή 
διάλυση του ήδη σχηματισμένου αμυλοειδούς.  
 
Ειδική θεραπεία στην περίπτωση του οικογενούς μεσογειακού πυρετού αποτελεί η 
χορήγηση κολχικίνης (πρόληψη ή μείωση της συχνότητας των οξέων επεισοδίων με 
αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής SAA).  
 
Η αμυλοείδωση που οφείλεται σε εναπόθεση παθολογικής τρανσθυρετίνης (λόγω 
μεταλλάξεων) αντιμετωπίζεται οριστικά με μεταμόσχευση ήπατος.  
 
Η αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης βελτιώνεται με τη χρήση φίλτρων υψηλής 
διαπερατότητας (υψηλότερη κάθαρση β-2 μικροσφαιρίνης), υφίεται δε οριστικά μετά 
μεταμόσχευση νεφρού. 
 
Η συμπτωματική αντιμετώπιση της αμυλοείδωσης περιλαμβάνει στέρηση άλατος και 
χορήγηση διουρητικών και αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου σε νεφρωσικό 
σύνδρομο και καρδιακή ανεπάρκεια.  
 
Διαταραχές ρυθμού από διήθηση του συστήματος αγωγής της καρδιάς μπορεί να 
απαιτήσουν την τοποθέτηση βηματοδότη. Μεταμόσχευση καρδιάς έχει θέση στην 
αντιμετώπιση της AL αμυλοείδωσης όταν οι εξωκαρδιακές εκδηλώσεις δεν είναι 
σοβαρές. 
 
Τελευταία δοκιμάζονται σε πειραματικό στάδιο ουσίες που μπορεί να διαλύουν τις 
εναποθέσεις αμυλοειδούς (όπως η 4-ιωδο,4-δεοξυ-αδριαμυκίνη) καθώς και 
παράγοντες που μειώνουν την εναπόθεση πρωτεογλυκανών, γλυκοζαμινογλυκανών 
και P-πεπτιδίου στις ίνες αμυλοειδούς. Η θεραπευτική τους αξία στην κλινική πράξη 
δεν έχει εκτιμηθεί. 
 
Η πρόγνωση της αμυλοείδωσης εξαρτάται από το αίτιο και τα όργανα που 
προσβάλλονται. Η AL αμυλοείδωση έχει τη χειρότερη πρόγνωση ιδίως επί ύπαρξης 



καρδιακής συμμετοχής (επιβίωση < 6 μήνες). Η πρόγνωση της ΑΑ αμυλοείδωσης 
ποικίλει καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασυμπτωματικής εναπόθεσης 
αμυλοειδούς στους νεφρούς. Η αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης δεν απειλεί τη ζωή, 
ενώ στην οικογενή αμυλοείδωση η πρόγνωση εξαρτάται από το είδος της μετάλλαξης 
καθώς διαφέρει η συχνότητα καρδιακής αμυλοείδωσης. 
  
 
 
 Αμυλοείδωση 
Τι είναι η αμυλοείδωση; 
 
Αμυλοείδωση είναι μια ομάδα ασθενειών που προκύπτουν από την ανώμαλη 
εναπόθεση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, κάλεσε αμυλοειδούς, σε διάφορους ιστούς 
του σώματος. Αμυλοειδούς πρωτεΐνης μπορεί να κατατεθεί σε μια εντοπισμένη 
περιοχή και δεν μπορεί να είναι επιβλαβές ή επηρεάζουν μόνο ένα ενιαίο ιστό του 
σώματος. Αυτή η μορφή αμυλοείδωσης ονομάζεται εντοπισμένη αμυλοείδωση. 
Αμυλοείδωση που επηρεάζει τους ιστούς του σώματος αναφέρεται ως συστηματική 
αμυλοείδωση. Συστηματική αμυλοείδωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλαγές 
στην σχεδόν κάθε όργανο του σώματος. 
 
Αμυλοείδωση μπορεί να παρουσιαστεί ως δική του οντότητα ή “δευτερευόντως” ως 
αποτέλεσμα μιας άλλης ασθένειας, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλού 
μυελώματος, χρόνιες λοιμώξεις (όπως η φυματίωση ή οστεομυελίτιδα), ή χρόνιες 
φλεγμονώδεις παθήσεις (όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα). Αμυλοείδωση μπορεί επίσης να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή του σώματος από τη γήρανση του. Αυτή η εντοπισμένη μορφή amyloidosis 
δεν έχει συστημικές επιπτώσεις για το υπόλοιπο του σώματος. Η πρωτεΐνη ότι οι 
καταθέσεις στον εγκέφαλο των ασθενών με νόσο Alzheimer είναι μια μορφή του 
αμυλοειδούς. 
 
Συστηματική αμυλοείδωση έχει ταξινομηθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που είναι 
πολύ διαφορετικό από κάθε άλλο. Αυτές διακρίνονται από έναν κωδικό δύο 
γραμμάτων που ξεκινά με Α (για αμυλοειδούς). Η δεύτερη επιστολή του κώδικα 
σημαίνει την πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στους ιστούς του εν λόγω τύπου 
αμυλοείδωση. Οι τύποι του συστημικού amyloidosis σήμερα χαρακτηρίζονται ως 
πρωταρχικό (AL), δευτεροβάθμια (AA), και κληρονομική (ATTR). 
 
Εξάλλου, άλλες μορφές αμυλοείδωσης περιλαμβάνει βήτα αμυλοείδωση-2 
μικροσφαιρίνη και τοπική amyloidoses. 
 
Πρωτοβάθμια αμυλοείδωση 
 
Πρωτοβάθμια αμυλοείδωση, ή AL, εμφανίζεται όταν ένα εξειδικευμένο κύτταρο στο 
μυελό των οστών (κυττάρων του πλάσματος) αυθόρμητα overproduces μια 
συγκεκριμένη μερίδα πρωτεΐνης από ένα αντίσωμα που ονομάζεται το φως της 
αλυσίδας. (Γι 'αυτό έχει τον κωδικό AL.) Οι καταθέσεις στους ιστούς των ατόμων με 
πρωτοπαθή αμυλοείδωση AL είναι πρωτεΐνες. Πρωτογενή αμυλοείδωση μπορεί να 
συμβεί με τον καρκίνο του μυελού των οστών από κύτταρα του πλάσματος που 
ονομάζεται πολλαπλό μυέλωμα. Πρωτοβάθμια αμυλοειδούς δεν σχετίζεται με 
κανέναν άλλον ασθένειες, αλλά είναι μια οντότητα ασθένεια δική του, συμβατικά 



απαιτούν χημειοθεραπεία. Οι ερευνητές στο Κλινικής Μάγιο στο Ρότσεστερ, 
Μινεσότα, και του Πανεπιστημίου της Βοστώνης στη Βοστώνη, Μασαχουσέτη, 
έχουν αποδείξει τα οφέλη από βλαστικά κύτταρα μεταμόσχευση, συγκομιδής τους 
ασθενείς’ τα βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία του πρωτογενούς αμυλοείδωση. 
 
Δευτερογενή αμυλοείδωση 
 
Όταν η αμυλοείδωση εμφανίζεται “δευτερευόντως” ως αποτέλεσμα μιας άλλης 
ασθένειας, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, χρόνιες λοιμώξεις (for example, φυματίωση 
ή οστεομυελίτιδα), ή χρόνιγια παράδειγμαγμονώδεις παθήσεις (for example, 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), η προϋπόθεση αυτή 
αναφέρεται ως δευτερογενή αμυλοείδωση ή ΑΑ. Η amyloid καταθέσεις ιστός σε 
δευτερογενή αμυλοείδωση είναι AA πρωτεΐνες. Η θεραπεία των ασθενών’ 
δευτερογενή αμυλοείδωση στρέφεται κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
υποκείμενη νόσο κατά τον συγκεκριμένο ασθενή. 
 
Οικογενής αμυλοείδωση 
 
Οικογενής αμυλοείδωση, ή ATTR, είναι μια σπάνια κληρονομική μορφή 
amyloidosis. Οι amyloid καταθέσεις στο οικογενειακό αμυλοείδωση η οποία 
απαρτίζεται από transthyretin πρωτεΐνης, ή TTR, η οποία γίνεται στο συκώτι. 
Οικογενή αμυλοείδωση είναι μια κληρονομική αυτοσωμική κυρίαρχη στον τομέα της 
γενετικής ορολογία. Αυτό σημαίνει ότι στους απογόνους ενός ατόμου με την 
προϋπόθεση, υπάρχει 50% πιθανότητα κληρονομικής. 
 
Βήτα-2 μικροσφαιρίνη αμυλοείδωση 
 
Βήτα-2 μικροσφαιρίνη αμυλοείδωση εμφανίζεται όταν amyloid καταθέσεις 
αναπτυχθεί σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με μακροχρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια. Οι amyloid καταθέσεις αποτελούνται από πρωτεΐνες βήτα-2 
μικροσφαιρίνης και συχνά βρίσκονται γύρω από τις αρθρώσεις. 
 
Μεταφρασμένη amyloidoses 
 
Οι πολλές μορφές της τοπικής amyloidosis είναι αποτέλεσμα των αμυλοειδών 
καταθέσεων σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος και διακρίνονται από 
συστημικές μορφές αμυλοείδωσης ότι αμυλοειδούς κατάθεση σε όλο το σώμα. 
Εντοπισμένη amyloid καταθέσεις εμφανίζονται στον εγκέφαλο από τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ. Σε διάφορους ιστούς, συχνά με τη γήρανση, αμυλοειδούς μπορεί να 
είναι τοπικής παραγωγής και κατατίθεται να προκαλέσουν τραυματισμό των ιστών. 
 
Πως αντιμετωπίζεται; 
 
Αρχική θεραπεία της αμυλοείδωσης περιλαμβάνει τη διόρθωση της ανεπάρκειας 
οργάνων και την θεραπεία κάθε υποκείμενη νόσο (όπως το μυέλωμα, λοίμωξη, ή 
φλεγμονή). Η ασθένεια είναι συχνά ανακαλύπτεται μετά σημαντική βλάβη των 
οργάνων έχει ήδη επέλθει. ως εκ τούτου, σταθεροποίηση της λειτουργίας των 
οργάνων αποτελεί αρχικό στόχο της θεραπείας. Η πιο συχνή αιτία θανάτου σε 
συστηματική αμυλοείδωση είναι η νεφρική ανεπάρκεια. 
 



Σεφαραδιτών Εβραίων και Τούρκων κληρονομήσει μια γενετική ασθένεια που 
ονομάζεται Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός, η οποία συνδέεται με αμυλοείδωση και 
χαρακτηρίζεται από επεισόδια “επιθέσεων” του πυρετού, κοινών, και κοιλιακοί πόνοι. 
Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να προληφθεί με την κολχικίνη φαρμακευτική αγωγή. 
Αρμένιοι και Εβραίοι Ασκενάζι έχουν επίσης μια υψηλότερη συχνότητα των 
επιθέσεων Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός, αλλά δεν θα υποστούν αμυλοειδούς 
νόσο εναπόθεσης. Άλλες εκθέσεις του amyloidosis σε οικογένειες που είναι 
εξαιρετικά σπάνιες. 
 
Οι ερευνητές που εγγράφονται σήμερα οι ασθενείς με πρωτοπαθή αμυλοείδωση σε 
κλινικές δοκιμές χρησιμοποιώντας ένα φάρμακο χημειοθεραπείας του καρκίνου 
(μελφαλάνη [Alkeran]), σε συνδυασμό με το μυελό των οστών μεταμόσχευση 
βλαστικών κυττάρων-. Τα αποτελέσματα ήταν ελπιδοφόρα, και αυτή η θεραπεία 
συνδυασμού προσφέρεται για την εκρίζωση της αμυλοείδωσης σε επιλεγμένους 
ασθενείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποκείμενες ιατρική κατάσταση του ασθενούς 
είναι επαρκής. Αυτές οι επιθετικές επιλογές θεραπείας με μεταμόσχευση βλαστικών 
κυττάρων και των υψηλών δόσεων χημειοθεραπείας είναι μια πραγματική 
επανάσταση στη θεραπεία αυτών των ασθενών. 
 
Οικογενής αμυλοείδωση μπορεί πλέον να θεραπευτεί με μεταμόσχευση ήπατος. Η 
επιλογή αυτή απαιτεί μια ακριβή διάγνωση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης που 
προκαλεί τη νόσο. 
 
Πως γίνεται η διάγνωση; 
 
Η διάγνωση της αμυλοείδωσης γίνεται με την ανίχνευση του αμυλοειδούς πρωτεΐνης 
χαρακτηριστικό σε μια βιοψία δείγμα των σχετικών ιστών (όπως το στόμα, ορθού, 
διεύθυνση, νεφρό, καρδιά, ή του ήπατος). Η βιοψία αναρρόφησης με βελόνα του 
λίπους κάτω από το δέρμα της κοιλιάς (λίπος φιλοδοξία pad), που αρχικά 
αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, προσφέρει ένα απλό και λιγότερο 
επεμβατική μέθοδος για την διάγνωση συστηματική αμυλοείδωση. Παθολόγοι να 
δείτε την πρωτεΐνη στη βιοψία δείγμα, όταν είναι επικαλυμμένη με μία ειδική 
χρωστική ουσία, που ονομάζεται Congo red κηλίδας. 
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«Η ασφαλής επιλογή του ασθενούς με αμυλοείδωση: η θέση του ηπατολόγου» 

 

Δημήτρης Σαμωνάκης 

Γαστρεντερολογική κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

 

Οι αμυλοειδώσεις αποτελούν ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από 

εναπόθεση σε ιστούς αδιάλυτων πρωτεϊνών και συσσώρευση ινιδίων 

(αμυλοειδικά ινίδια). Μπορεί να είναι επίκτητες ή συγγενείς, υπάρχουν δε 3 

τύποι οικογενούς αμυλοειδικής πολυνευροπάθειας ανάλογα με την πρόδρομη 

πρωτεΐνη του αμυλοειδούς: τρανσθυρετίνη (TTR FAP), απολιποπρωτεϊνη Α-1 

και γκελσολίνη.  

Η TTR FAP είναι απειλητική για τη ζωή προϊούσα νόσος που 

κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από 

συστηματική εναπόθεση τρανσθυρετίνης στα περιφερικά νεύρα, την καρδιά, 

τους νεφρούς, τους οφθαλμούς και άλλα όργανα. Ανευρίσκεται σε παγκόσμια 

κλίμακα με αναγνωρισμένες όμως ενδημικές περιοχές όπως η Πορτογαλία, η 

Σουηδία και η Ιαπωνία. Η μεταλλαγή TTR Val30Met είναι η συχνότερη από τις 

πάνω από 100 σημειακές μεταλλαγές που έχουν περιγραφεί παγκοσμίως.  
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Η συμπτωματολογία και κλινική πορεία είναι ποικίλη. Η TTR FAP 

τυπικά προκαλεί πολυνευροπάθεια (nerve length dependent polyneuropathy) που 

αρχίζει στα κάτω άκρα με απώλεια αίσθησης της θερμοκρασίας και του πόνου, 

προσβολή του αυτονόμου νευρικού συστήματος οδηγώντας στην καχεξία και το 

θάνατο σε μη θεραπευμένους ασθενείς. Η TTR συντίθεται κατά κύριο λόγο στο 

ήπαρ (τουλάχιστον 90%) ενώ επίσης και από τα χοριοειδή πλέγματα του 

εγκεφάλου και τον αμφιβληστροειδή. Η μόνη τεκμηριωμένη θεραπεία που 

τροποποιεί τη TTR FAP είναι η μεταμόσχευση ήπατος [ΜΗ], καθώς 

απομακρύνει την εστία των βλαπτικών παραγώγων που προκαλούν την 

εξωηπατική νόσο. Βιοχημικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει τη σημαντική και 

μόνιμη ελάττωση της mTTR στον ορό. Από το 1990 έως σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1600 ΜΗ για τη νόσο [Familial Amyloid 

Polyneuropathy World Transplant Registry: http://www.fapwtr.org]. Έχει 

τεκμηριωθεί ότι η ΜΗ προσφέρει παράταση επιβίωσης σε μεγάλο μέρος των 

ασθενών με τη μεταλλαγή Val30Met, βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

σταθεροποίηση (και σε μικρό ποσοστό βελτίωση) των νευρολογικών βλαβών. Οι 

βλάβες στην καρδιά και τους οφθαλμούς δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την 

επέμβαση. Βελτίωση αναφέρεται σε ικανό ποσοστό των γαστρεντερικών 

συμπτωμάτων και σε ορισμένους στην στυτική δυσλειτουργία. Ο κύριος όμως 

παράγοντας που επηρεάζει την πρόγνωση μετά τη ΜΗ είναι η παρουσία 

καρδιακής δυσλειτουργίας ή επιδείνωση προϋπάρχουσας.  

Ο ρόλος του ηπατολόγου είναι κεντρικός ιδιαίτερα μετά τη μεταμόσχευση 

του ήπατος, από την παρακολούθηση μετά την επέμβαση έως πρακτικά για όλη 

τη ζωή του ασθενούς για προφανείς λόγους. Πριν τη μεταμόσχευση όμως ο 

ηπατολόγος παρότι μπορεί να μην έχει τον πρώτο διαγνωστικό ή συντονιστικό 
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ρόλο, είναι απαραίτητο να συμμετέχει στην αξιολόγηση του ασθενούς για ΜΗ 

και προετοιμασία του στα πλαίσια ομάδας. Οι ασθενείς με FAP TTR  (Val30Met) 

λόγω της δυναμικής προσβολής πολλών συστημάτων είναι χρήσιμο να 

αντιμετωπίζονται από οργανωμένες ομάδες όπου συμμετέχουν νευρολόγοι, 

καρδιολόγοι, ηπατολόγοι/γαστρεντερολόγοι, οφθαλμίατροι, διαιτολόγοι, 

ψυχολόγοι.  

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι σημαντική λόγω της φύσης της νόσου, 

προϋπαρχουσών εμπειριών στην οικογένεια ή δυνητικών συμπτωμάτων που 

επηρεάζουν τη φυσιολογική ζωή. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο 

αμυλοειδικός ασθενής δεν μοιάζει καθόλου με αυτόν που πάσχει από 

ηπατοπάθεια τελικού σταδίου και που εμφανίζει πλήθος εκδηλώσεων που 

σχετίζονται άμεσα με την έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Μετά δε τη ΜΗ η 

αλλαγή στα συμπτώματα είναι έκδηλη με επανένταξη στην καθημερινότητα προς 

μεγάλη ικανοποίηση του ασθενούς. Ο αμυλοειδικός όμως ασθενής έχει 

διαφορετική συμπτωματολογία, του προτείνεται να υποβληθεί σε μείζονα 

χειρουργική επέμβαση πριν τα συμπτώματά του γίνουν προχωρημένα και χωρίς 

υπόσχεση ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα μετά τη ΜΗ, ίσως απλά ότι θα 

σταθεροποιηθούν. Έτσι αυτό αποτελεί μια πρόκληση στην αντιμετώπιση των 

ανθρώπων με TTR FAP.   

Η εμπειρία από τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης ήπατος την 

προηγούμενη εικοσαετία έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στην επιλογή των 

ασθενών για την επέμβαση αυτή. Η πενταετής επιβίωση των ασθενών που δεν 

έχουν τη μεταλλαγή Val30Met είναι σαφώς υποδεέστερη. Η μεταμόσχευση 

πρέπει να γίνεται νωρίς στην πορεία της νόσου, λίγο μετά την εκδήλωση των 

πρώτων συμπτωμάτων για τα βέλτιστα αποτελέσματα. Η παρουσία σοβαρής 
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συνυπάρχουσας ανεπάρκειας οργάνου όπως ο νεφρός ή η καρδιά, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει ένδειξη για συνδυασμένη μεταμόσχευση. Αντιθέτως η ΜΗ δεν 

αποτελεί επιλογή για ασυμπτωματικούς φορείς επειδή μπορεί να υπάρχει ατελής 

διεισδυτικότητα σε παθογόνες μεταλλαγές. Αντένδειξη αποτελεί η σοβαρή 

πολυνευροπάθεια και σοβαρή διαταραχή του αυτονόμου, όπως και η σημαντική 

προσβολή της καρδιάς εκτός αν προγραμματίζεται συνδυασμένη μεταμόσχευση.     

 Η κατηγορία των ασθενών με όψιμη έναρξη (ασθενείς μεγαλύτεροι των 

50 ετών) αξίζει ξεχωριστής προσοχής καθώς πιθανά υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση με καρδιομυοπάθεια. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η 

επιβίωση ανδρών στην ομάδα αυτή μετά τη ΜΗ δε διαφέρει από αυτή των 

ασθενών που δεν μεταμοσχεύθηκαν. Η αρνητική συσχέτιση της επιβίωσης με την 

έναρξη της νόσου φαίνεται και στο μη μεταμοσχευμένο πληθυσμό όπου όσοι 

είχαν έναρξη νόσου μετά τα 50 είχαν χειρότερη επιβίωση συγκριτικά με όσους 

εκδήλωσαν τη νόσο νωρίτερα.    

Η ανεπαρκής θρέψη αποτελεί μια από τις σοβαρότερες τεκμηριωμένες 

αντενδείξεις για ΜΗ στη TTR FAP (διάγραμμα 1). Μελέτες έχουν δείξει ότι 

μακροχρόνια νόσος συσχετίζεται με κακή κατάσταση θρέψης (προσβολή 

γαστρεντερικού, δυσαπορρόφηση, νευρπάθεια-μύες). Σε προσπάθεια 

αντικειμενικής εκτίμησης της έχει εισαχθεί ο τροποποιημένος δείκτης μάζας 

σώματος (modified Body Mass Index, mBMI) που προσδιορίζεται ως το γινόμενο 

ΒΜΙ (kg/m2) με την αλβουμίνη ορού (g/L). Οι ασθενείς με mBMI > 600 

θεωρούνται ότι έχουν καλή κατάσταση θρέψης.    

Ο ηπατολόγος καλείται να αποφασίσει στην επιλογή ασθενών για domino 

MH, μια πρακτική που παρότι κατατάσσει στους οριακούς δότες τον 

αμυλοειδικό ασθενή, εντούτοις προσφέρει μερική κάλυψη των διαρκώς 
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αυξανόμενων αναγκών για δότες. Έτσι ηπατοπαθείς με νεοπλάσματα και κατά το 

πλείστον (85%) ηπατοκυτταρικό καρκίνο, μπορεί να ωφεληθούν από την λήψη 

ενός αμυλοειδικού ήπατος. Πρέπει βεβαίως να υπάρχει ενημέρωση των 

δυνητικών ληπτών για την μεταδοση της TTR αμυλοείδωσης, μετά από ελάχιστο 

5 χρόνια (συνήθως 8-10) από τη ΜΗ και παρά τη συνεχή λήψη ανοσοκαταστολής 

(μπορεί να χρειαστούν δυνητικά επαναμεταμόσχευση από μη αμυλοειδικό ήπαρ). 

Δεδομένου ότι το προσδόκιμο των προαναφερθέντων είναι πολύ βραχύτερο του 

χρόνου ανάπτυξης της αμυλοείδωσης, το όφελος είναι προφανές.     

Η ΜΗ αποτελεί μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση των ασθενών με TTR 

FAP και έχει αλλάξει δραστικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής. 

Εξακολουθεί όμως να είναι μια περίπλοκη και ακριβή θεραπεία, με άμεσους και 

μακροπρόθεσμους κινδύνους, που επηρεάζεται και από το μείζον θέμα της 

έλλειψης δοτών. Είναι απαραίτητο να εκτιμάται σωστά ο ασθενής και να 

αναζητούνται οι επιμέρους προγνωστικές παράμετροι για την καλύτερη έκβαση 

της μεταμόσχευσης (πίνακας). Ελπίζοντας ότι δοκιμαζόμενες θεραπείες θα 

μπορέσουν να δώσουν επιθυμητά αποτελέσματα (diflunisal, tafamidis, γονιδιακή 

θεραπεία), η ΜΗ αποτελεί επί του παρόντος την καλύτερη θεραπευτική επιλογή.  
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Πίνακας: Σημεία κλειδιά θετικής πρόγνωσης στην επιλογή των ασθενών: 

 

 Μεταλλαγή Val30Met (vs. non- Val30Met)  

 Καλή θρέψη (ρόλος mBMI) 

 Μικρή διάρκεια νόσου 

 Πρώιμη ΜΗ μετά την έναρξη συμπτωμάτων 

 Απουσία σημαντικής καρδιακής συμμετοχής 

 Απουσία σοβαρής νευροπάθειας (περιφερικής, αυτόνομης) που προκαλεί 

σοβαρά λειτουργικά προβλήματα 
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Συνοδευτικά διαγράμματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χειρουργική τεχνική της Domino μεταμόσχευσης ήπατος  
  
Ευστάθιος  A. Αντωνίου, Επ. Καθηγητής Χειρ/κής & Μεταμόσχευσης 
Οργάνων 
Β΄Προπαιδευτική Χειρ/κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
 
 
 
Domino μεταμόσχευση οργάνου αναφέρθηκε πιθανότατα για πρώτη φορά, 
προκειμένου να περιγράψει την μεταμόσχευση καρδιακού μοσχεύματος, που 
είχε ληφθεί από ασθενή ο οποίος υποβλήθηκε σε συνδυασμένη 
μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων(1).  Μία παρόμοια επέμβαση 
πραγματοποιήθηκε με ηπατικό μόσχευμα το 1991, στην περίπτωση όμως 
αυτή το μόσχευμα προερχόταν από λήπτη ηπατικού μοσχεύματος, ο οποίος 
διαγνώσθηκε με εγκεφαλικό θάνατο(2).  
 
Τον Οκτώβριο του 1995, για πρώτη φορά, ολόκληρο ηπατικό μόσχευμα από 
ζόντα δότη-ασθενή με οικογενή αμυλοϊδωτική πολυνευροπάθεια (FAP), ο 
οποίος έλαβε πτωματικό μόσχευμα, μεταμοσχεύθηκε σε έναν άνδρα με 
μονήρη ηπατική μετάσταση από καρκίνο σιγμοϊδούς.  Η μέθοδος αυτή έγινε 
σύντομα αποδεκτή και είναι γνωστή ως Domino  Μεταμόσχευση Ήπατος 
(DLTx).  
 
Η οικογενής αμυλοϊδωτική πολυνευροπάθεια είναι μία χρωματοσωμιακή 
ανωμαλία, μεταβιβαζόμενη με τον επικρατούντα χαρακτήρα, συνδεόμενη με 
το χρωματόσωμα 18. Η βιοχημική βάση αυτής της χρωματοσωμιακής 
ανωμαλίας, εξαρτάται από την παραγωγή, σχεδόν αποκλειστικά από το ήπαρ, 
μιας μη φυσιολογικής προ-αλβουμίνης, της τρανσθυρετίνης (transyretin – 
TTR), η οποία προκύπτει από την ανταλλαγή ενός αμινοξέος στη θέση 30. 
Αυτός ο τύπος αμυλοείδωσης ( TTR Met 30) είναι ο συχνότερος, στον οποίο 
το φυσιολογικό αμινοξύ βαλίνη, αντικαθίσταται από τη μεθειονίνη(3). 
  
Μεταμόσχευση ήπατος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως θεραπεία της 
FAP το 1990 και παραμένει η μόνη ελπίδα γι αυτούς τους ασθενείς. Το ήπαρ 
από  FAP ασθενείς, είναι ανατομικά φυσιολογικό, έχοντας μόνο μία 
λειτουργική ανωμαλία, την παραγωγή της μή φυσιολογικής  
τρανσθυρετίνης(4,5). 
 
Η ηπατεκτομή στον FAP ασθενή πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή, 
έχοντας κατά νου, ότι το ήπαρ αυτό πρόκειται να μεταμοσχευθεί σε άλλο 
ασθενή. Η ηπατεκτομή περιλαμβάνει την οπισθιο-ηπατική κάτω κοίλη φλέβα 
(ΚΚΦ), συνήθως χρησιμοποιόντας αντλία φλέβο-φλεβικής παράκαμψης(6). 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα τμήματα της υπερ-ηπατικής 
υποδιαφραγματικής ΚΚΦ, τόσο αυτό που θα συνοδεύσει το μόσχευμα όσο και 
αυτό που θα παραμείνει στον FAP ασθενή. Μερικές φορές μπορεί να 
χρειασθεί πλαστική της ΚΚΦ του μοσχεύματος κατά την διαδικασία της λεπτής 
παρασκευής –back bench-, χρησιμοποιόντας πτωματικό φλεβικό μόσχευμα(7). 
Η διαίρεση των στοιχείων στις πύλες του ήπατος στον FAP ασθενή, πρέπει 
να γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες, ώστε να υπάρχουν άριστες προοπτικές 



για τις αναστομώσεις των αγγείων της περιοχής, με τα αντίστοιχα αγγεία του 
πτωματικού μοσχεύματος.  
 
Το αμυλοϊδωτικό ηπατικό μόσχευμα, μπορεί να μεταμοσχευθεί είτε με την 
κλασσική, είτε με την piggy-back τεχνική. Για ασθενείς με κακοήθεια πλησίον 
της ΚΚΦ, είναι προτιμότερη η κλασσική μέθοδος, με αφαίρεση της ΚΚΦ του 
λήπτη.  
 
Πρόσφατα, άλλοι συγγραφείς αναφέρουν διατήρηση της ΚΚΦ στον FAP 
ασθενή. Κατ’ αυτούς η ηπατική αρτηρία (ΗΑ) παρασκευάζεται στο επίπεδο 
της γαστρο-δωδεκαδακτυλικής αρτηρίας (ΓΔΑ). Η πυλαία φλέβα (ΠΦ) και ο 
χοληδόχος πόρος (ΧΠ), παρασκευάζονατι χωριστά στο ίδιο επίπεδο. 
Ακολουθεί κινητοποίηση του ήπατος, με απολίνωση και διατομή των βραχέων 
ηπατικών φλεβών μεταξύ ήπατος και ΚΚΦ, αναιβένοντας προς τις κύριες 
ηπατικές φλέβες. Παρασκευάζονται χωριστά η δεξιά ηπατική φλέβα και μαζί η 
μέση και αριστερή στην έκφυση τους. Στη συνέχεια διαιρείται η ΗΑ στο 
επίπεδο της ΓΔΑ, η ΠΦ και ΧΠ πάνω από το δωδεκαδάκτυλο, και οι ηπατικές 
φλέβες (ΗΦ) μεταξύ ήπατος και ΚΚΦ. Επειδή τα εναπομείναντα τμήματα των 
ΗΦ του αμυλοειδωτικού μοσχεύματος είναι μικρά, οι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν τμήμα κοινής λαγονίου φλέβας 2cm, κατά τον διχασμό κοινής 
προς έσω και έξω, από πτωματικό δότη. Γίνεται η αναστόμωση των ΗΦ του 
ηπατικού μοσχεύματος με το λαγόνιο φλεβικό μόσχευμα και έτσι υπάρχει 
ικανό τμήμα στην περιοχή των ΗΦ του μοσχεύματος για αναστόμωση με την 
ΚΚΦ του λήπτη, με piggy-back τεχνική(8). 
 
Ανεξάρτητα τον τρόπο που θα γίνει η μεταμόσχευση του αμυλοειδωτικού 
μοσχεύματος, η χρήση της Domino τεχνικής είναι αρκετά διαδεδομένη και 
ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό FAP, όπως Πορτογαλία και 
Βραζιλία. Είναι αρκετά ασφαλής μέθοδος και οφελούνται ασθενείς συνήθως, 
που έχουν μικρή πιθανότητα να λάβουν ηπατικό μόσχευμα ή είναι μεγάλης 
ηλικίας (>60) με ή χωρίς κακοήθεια και πρόκειται να αναμείνουν στη λίστα για 
μεταμόσχευση ήπατος επί μακρόν. Τα μέχρι τώρα στοιχεία από την ‘The 
Familial Amyloidotic Polyneuorpathy World Transplant Registry’ αναφέρουν 
περί τις χίλιες Domino μεταμοσχεύσεις, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010(9).   
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Liver Transplantation for 
Familial Amyloidosis

Dr Arie Stangou, MD

Birmingham Amyloid Transplant Service
Liver Unit,  Queen Elizabeth Hospital 
University Hospitals  Birmingham

United Kingdom

Amyloidosis – a disorder of protein folding

Precursor proteins auto-aggregate in a highly ordered abnormal 
conformation rich in b sheet to form fibrilss

Amyloid deposits
Mainly amyloid fibrils, derived from: 

Serum amyloid A protein   AA   
Monoclonal Ig light chains           AL
Transthyretin ATTR - FAP
Genetically variant proteins         Hereditary, ATTR etc
b-protein     Alzheimer Disease
Prion protein                                TSEs

Glycosaminoglycans (GAGs)

Serum amyloid P component (SAP) - scintigraphy
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Precursor proteinPrecursor protein AmyloidAmyloid

Therapeutic strategies in amyloidosis

Immunotherapy

Destabilise by SAP depletion

Reduce supply of 
amyloid

precursor protein

Stabilise precursor                
cccccproteins

Inhibit GAG 
ccccbinding

β sheet breakers

Fibril formationFibril formation

Reversion to native fold

Familial amyloid polyneuropathy (FAP) 
Familial amyloid polyneuropathy in association with transthyretin 
(TTR) variants is the commonest form of hereditary amyloidosis. 
Progressive peripheral and autonomic neuropathy and cardiac 
and visceral amyloid deposition. Fatal within 10-14 years. 
Liver transplantation potentially curative.

Criteria for Liver Transplantation in FAP:
1. genotypic confirmation of TTR variant
2. peripheral or autonomic neuropathy (EMG, AFTs)
3. histological confirmation of TTR amyloid deposition

Significant heterogeneity in FAP phenotype and clinical course 
amongst different TTR variants 

Born with an FAP liver
~95 %~95 %

(?)(?)

< 5 %< 5 %
Production of variant transthyretin Production of variant transthyretin 
by the liverby the liver
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Days after transplantation
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No production of variant TTR by No production of variant TTR by 
the new liverthe new liver
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To receive a new liver...To receive a new liver...
what does it mean for the FAP patient?what does it mean for the FAP patient?
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Familial Amyloidotic PolyneuropathyFamilial Amyloidotic Polyneuropathy
World Transplant RegisterWorld Transplant Register

www.fapwtr.orgwww.fapwtr.org

All TTR mutations

 Number of patients 1901

 Number of transplantations 2082

 Retransplantations 181

 Patient deaths 522

Distribution of TTR mutations in different countriesDistribution of TTR mutations in different countries
20102010

Portugal
France

Sweden
Brazil

Spain
USA

UK
Japan

Germany
Italy

Australia
Switzerland

Netherlands
Belgium

Argentina
Canada

Denmark

China
Singapore

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Met30Met30

Pro52Pro52 Met28Met28

Tyr77Tyr77 His58His58 Ala49Ala49 Arg50Arg50 Phe77Phe77 Asp42Asp42 Gly32Gly32 Asn35Asn35

Leu33Leu33

Tyr77Tyr77Ala60Ala60

Ala60Ala60

His58His58 Thr45Thr45 Cys114Cys114 Gly42Gly42 Ser25Ser25 Glu18Glu18 Cys33Cys33

Ala71Ala71 Gln89Gln89 Pro52Pro52 Tyr77Tyr77 Leu33Leu33 Thr84Thr84

Ala71Ala71

Cys114Cys114 Arg50Arg50Ile50Ile50 Leu30Leu30

Ala47Ala47 Ala49Ala49 Arg50Arg50 Gly42Gly42 Leu33Leu33 Val107Val107 Glu47Glu47 Glu18Glu18 Ile20Ile20 Pro12Pro12 Lys89Lys89 Gly97Gly97

Gly54Gly54 Ile50Ile50 Pro36Pro36 Lys54Lys54

Ala71Ala71 Cys114Cys114 Glu47Glu47

Ala60Ala60 Gln89Gln89

Arg50Arg50

Ser64Ser64

Gln89Gln89

Ala30Ala30

Ala71Ala71 Val107Val107 Arg47Arg47 Ser116Ser116 Arg10Arg10

Ser45Ser45 Gln55Gln55

Gln89Gln89 Lys89Lys89 Ala94Ala94

His58His58

Gln89Gln89

Arg50Arg50Ala49Ala49Ala47Ala47 Val33Val33Leu64Leu64Arg47Arg47 Thr34Thr34

Thr34Thr34

Glu67Glu67

Leu68Leu68

Met28Met28 Lys89Lys89

Met28Met28

Pro36Pro36

Val33Val33

Lys89Lys89

Met30Met30 Met111Met111

Ala47Ala47

Leu33Leu33 Pro49Pro49

Val33Val33
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Only TTR mutationsOnly TTR mutations

Transplant activity reported from 19 different countries

 Portugal 910
 France 227
 Sweden 137
 Brazil 97
 Spain 80
 USA 79
 UK 72
 Japan 69
 Germany 58

Italy 29
Australia 24
Switzerland 20
Netherlands 19
Belgium 17
Argentina 16
Canada 15
Denmark 14
China (HK) 5
Singapore 1
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Patient Characteristics
All TTR mutations
n=1889

Years±SD Range
Mean age at LTx 40.5±11.0 (21 – 72)
Mean duration of disease before LTx 3.9±2.7     (0 – 30)
Mean age of onset of symptoms 36.0±10.3 (15 – 68)

85%

3%
12%

Val30Met
Missing
Non-Val30Met

MutationsMutations Sex distribution
Male 56%
Female 44%

Val30Met non-Val30Met p-value
 Males/females (%) 54/46 65/35 <0.05
 Age at tx (yrs) 39 10 51 11 <0.001
 Dur of sympt (yrs) 3.8 2.6 4.1 3.6 ns
 mBMI at tx 866 219 891 189 ns

Initial symptoms
 Sensory loss 67 % 33 %
 Pain 11 % 4 %
 GI dysfunction 14 % 19 %
 Cardiovasc. manif. 1 % 8 %

Extraneurol. Manif. 1 % 8 %

Type of tx
 Liver 98.2 % 84.0 %
 Liver+kidney 1.7 % 0.5 %
 Liver+heart 0.1 % 15.0 %
 Liver+kidney+heart 0 % 0.5 %

Most frequent (n>10) non-Val30Met mutations

TTR mutation n Sex M/F (%) Age at transpl (years)

Ser77Tyr 33 76% / 24% 57.5±5.7

Thr60Ala 17 100% / 0% 58.5±5.2

Tyr114Cys 15 47% / 33% 48.6±6.7

Leu111Met 12 58% / 42% 48.0±4.7

Val71Ala 11 55% / 45% 37.5±10.6

Ser50Arg 11 45% / 55% 40.8±6.8

Leu58His 11 73% / 27% 60.3±3.6

Val30Met 1605 55% / 45% 39.0±10.2
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Age at onset of disease and main initial symptoms in liver transplanted 
Val30Met patients

Country Age at onset 
(yrs)

% Late 
onset

Main Initial symptoms (%)

Mean±SD Sensory GI dysfunction Pain

Brazil 32.2±7.7 3 % 58.0 15.1 21.9

Portugal 32.9±7.5 4 % 69.7 14.1 9.5

France 33.0±8.4 8 % 71.0 12.9 0

Japan 34.8±8.0 4 % 50.0 24.0 6.0

UK 37.9±11.2 23 % 57.1 19.1 19.1

Spain 40.4±13.1 25 % 65.3 16.3 2.0

Sweden 45.3±12.7 43 % 63.1 5.4 24.3

If transplantation is the answer 
what is the question?

ResultsResults
The hopeThe hope
Amyloid scintigraphy (SAP scan) in the first FAP TTR Met30 Tx, Karolinska, 
Sweden 1990                        G Holmgren, Lancet 1993      

• • No progressive or de novo visceral amyloidosis on SAP scans after LT
• Regression or stabilisation of visceral amyloid in 82% Met30
Neurological improvement

15 mo post15 mo postPrePre--LTLT 36 mo post36 mo post



7

The unexpected                                                                                                      

Progressive cardiac amyloidosis after LT due to wt TTR deposition, in 
nonMet30 and late-onset Met30 pts with pre-existing cardiac amyloidosis   

8
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Correlation between the molecular composition of the TTR amyloid  fibrils 
(intact  full length TTR vs proteolytic cleavage fragments), properties of the 
deposits,  age of disease onset, presence of cardiac involvement and 
possibly ability to recruit wt TTR post LT                 Ihse et al, J Pathol 2008
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Patient Survival and modified Body Mass Index (mBMI)
TTR Val30Met  2005-2010
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Patient Survival in relation to symptoms
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Clinical status compared to pre-transplant status
(reported as unchanged or improved)

Val30Met non-Val30Met
 n 1031/1605 104/226
 Sensory 92 % 63 %
 Nutrition 91 % 64 %
 Gastrointestinal 91 % 66 %
 Motor 90 % 62 %
 Cardiovascular 87 %* 61 %*

*Patients who also received a heart transplant excluded*Patients who also received a heart transplant excluded

Main Causes of Death

 Cardiac related deaths 22 %
 Sepsis 22 %
 Liver related complications 14 %
 Intraoperative deaths 3 %
 Other 39 %

ELTRELTR
9 %9 %

26 %26 %
19 %19 %
4 %4 %

42 %42 %

The U.K experience of Liver Transplantation for FAP
 94 patients with FAP associated with 

19 different mutations
 68 patients received LT

41 early-onset Met30 (D.O <50yr)
12  late-onset Met30
15  non-Met 30
Assessment

- Neurology (PND score and 
sensory mapping) 

- Neurophysiology
- Echocardiography and DPD scans
- Amyloid scintigraphy (SAP scans) 

TTR Met30, n = 58

Thr84
Pro52
Tyr77

Gln89

Ala60, n=14

other
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Clinical characteristics in a series of 94 FAP patients 
representing 19 TTR variants, assessed for LT

TTR 
variant

No of 
cases

Age 
(median)

Presenting 
symptoms

Dominant 
features

Cardiac 
(IVSmm)

Amyloid
scans

Local 
amyloid

TTR 
Met30

58
(62%)

39 PN PN 10.62.7 Positive 
96%   (s,k)

CTS 1 
vitreous 3

Non-
Met30

36 (38%) 55 Negative 
42%

Ala60 14 (36%) 60 AN cardiac 15.2 3.0 CTS 8
Pro52 3 33 AN cardiac 12.3 1.1 CNS 

vitreous
Gln89 2 41 cardiac cardiac 15.1 6.2 CTS2
Gly47 2 45 AN cardiac 20.7 6.0 CTS 2
Tyr77 2 59 HF cardiac 14.5 2.1
Gly54 2 39 ocular cardiac 13.7 2.4 CTS2 

vitreous2

Outcome
At median follow up of 71 months (3-192)  our results show:

- Neurologic deficits and PND score improved or stabilised in 88% of 
TTR Met30 cases and deteriorated in 73% of non-Met30 

- Cardiac amyloidosis assessed by serial echocardiography, 
remained stable in 93% of early-onset Met30,  but progressed in 
25% of late-onset Met30 and all non-Met30 cases with cardiac 
amyloidosis pre-LT. 

- No progressive or de novo visceral amyloid deposition was 
demonstrated on SAP scans  

- Approximately 50% of transplant recipients so far remain well at 
>14 years from initial presentation, demonstrating that successful 
LT has altered the prognosis and natural course of the disease (10-
14 years without transplantation)

PND score before and after liver transplantation in 
TTR Met30 and non-Met30 variants
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Intraventricular septal (IVS) thickness before and after 
liver transplantation in patients with early onset TTR 
Met30, late onset Met30 and non-Met30 variants
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Proposed pathway for monitoring of carriers with TTR mutations, 
and timing for LT consideration

Confirmation of TTR variantConfirmation of TTR variant

ATTR Met30ATTR Met30 ATTR nonATTR non--Met30Met30

Baseline evaluationBaseline evaluation
HistologyHistology, AFTs, EMG, Echo, AFTs, EMG, Echo

NegativeNegative

Annual Fol-up
Watch for neuropathy

 2 positive2 positive

Consider LT

NegativeNegative Any positiveAny positive

Annual fol-up
Watch for systemic/ 
localised features

vigilant fol-up
Consider Tx options

Proposed selection pathway for LT in FAP 

Early-onset ,<50 yrs

No cardiac amyloid Cardiac amyloid

Late-onset, >50yrs

ATTR Met30

Systemic disease No neuropathy

Cardiac amyloid

Systemic disease No neuropathy

No cardiac amyloid

ATTR non-Met30

Diagnosis of FAPDiagnosis of FAP

TTR genotype

Consider LT HLT No transplant HLT
Consider LT-
sequential LHT

Vigilant 
monitoring

PND <IIIB
Age  <60 yrs

 IIIB
 60 yrs

< IIIB
< 60 yrs



12

Metabolic liver Metabolic liver 
disorderdisorder

Domino Domino 
recipientrecipient

DeceasedDeceased
donordonor

Domino liver transplantation  

PathologyPathology

FAPWTR -Domino LT data
 Domino Recipient characteristics: 
 Sex distribution: Male 75% / Female 25% 
 Age: Mean 55.1 9.1 yrs, median 56.0 yrs, range 3 – 74 

 Indications for domino LT Number of cases
 Primary hepatic malignancy 398
 Metastatic hepatic malignancy 28 
 Cirrhosis secondary to hepatitis B and C            181 
 Alcoholic cirrhosis                                                202 

Retransplantation 50 
 Other miscellaneous diagnoses                          116

Domino patient survival – FAPWTR data
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Risk of long term de-novo amyloidosis
in FAP liver recipients ?

1st author*

Bittencourt et al., 2002
Souza et al., 2004
Stangou et al., 2005
Goto et al., 2006
Takei et al., 2007
Yamamoto et al., 2007
Paul Brousse series

N patients 
followed

7
-

Case report
Case report

5
28

114

Follow up

12 - 40 months
1 - 7 years

8 years
7 years

47 months
12 - 85 months

38 + 30

De-novo 
amyloidosis

0
0
1
1

Gastric deposit 
3
6

* From Wilczeck et al., J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008; 15:139-48

De novo amyloidosis post DLT

Questions:   
Why did FAP disease develop this early after LT?  

Amyloid enhancing factor effect  through traces of hilar amyloid 
being ‘injected’ along with the liver graft?

Is transmission of FAP to be anticipated in all DLT recipients?

Possible factors involved- operative stress, age, gender?
Excellent model for studying amyloid fibrillogenesis and ‘natural 

course’   of the disease – consider antiamyloid agents after domino 
liver transplant?

The Hereditary Renal Amyloidoses
 Mutations in a number of plasma proteins can cause systemic 

amyloidosis:

1.  Fibrinogen Aα chain       2.  Apolipoprotein AI      

3.  Lysozyme                        4.  Gelsolin

5.  Cystatin                            6.  Apolipoprotein AII

7. LECT2

 All are inherited as autosomal dominant with incomplete penetrance.
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 Fibrinogen A- chain amyloidosis (AFib) is the commonest form 
of hereditary renal amyloid disease in the United Kingdom, 
Ireland and the US

 Autosomal dominant, variable penetrance

 Renal aspect of the disease is characterised by rapid progression 
to ESRF, within 1-5 years from presentation with proteinuria and 
hypertension

 AFib has been commonly considered to be a solely nephropathic, 
non-neuropathic disease. 

Gillmore et al. J Am Soc Nephrol. 2009;20(2):444-451

Fibrinogen A -chain amyloidosis (AFib)

Fibrinogen A-Chain Amyloidosis
 Six mutations have been identified, all associated with renal

amyloidosis and nephrotic syndrome. E526V most common variant.

 Recent evidence suggests AFib is systemic disease with amyloid
visceral involvement and atherosclerotic changes. Amyloid deposits
consist purely of variant AFib- no wt mixture.

 Fibrinogen is exclusively produced by the liver. Outcomes of
isolated renal transplantation are poor due to amyloid recurrence
(10-year renal graft survival 6%). Significant cardiovascular
morbidity and mortality amongst renal graft recipients.

Benson MD et al. Nature Genetics 1993; Stangou AJ et al. Blood 2010
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Isolated Renal Transplant in Fibrinogen α-chain amyloidosis

Evolution of recurrent amyloid in kidney allograft within 5 years

Electron microscopy shows amyloid deposits.
Fibril extraction and characterisation confirmed the amyloid is 
composed purely of variant fibrinogen - no wild type mixture

Pathogenesis of AFib amyloidosis- proposed mechanism.  
M Picken, Blood 2010   
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LT for AFib: Using one liver to save 3 kidneys 
AFib:  Novel indication for early isolated liver transplantation
in Afib patients with evidence of disease evolution and early
nephrotic syndrome with preserved GFR (60-70 mls/min).  

AFib accepted in the USA as indication for isolated LT
The explanted livers can be used for domino liver transplant

Agreement to proceed in the U.K with an Ethically approved, NHS
approved joint programme for prospective evaluation of LT/ LKT/KT 
for AFib  between the NAC and the Birmingham amyloid transplant 
programme at QEHB

Apolipoprotein ApoAI amyloidosis (AApoAI)

 14 variants have been identified. Mutations in the amino terminal 
portion of molecule (26-75) are associated with renal and hepatic 
amyloid; mutations in the carboxy terminal portion of molecule (98-
178) are associated with heart, larynx and skin amyloid. Neuropathy 
may be a feature. 

 Approximately 50% of ApoAI is produced by the liver; disease course 
is slow, and in contrast to AFib, long-term outcomes of isolated 
kidney or combined heart/ kidney transplantation without liver 
replacement are satisfactory. 

 Liver transplantation usually required for the indication of amyloid 
liver failure,  very rarely for the indication of systemic neuropathy

ApoAIApoAI amyloidosisamyloidosis

PrePre--transplant                               10 yrs Posttransplant                               10 yrs Post-- LKTLKT
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Hereditary Lysozyme amyloidosis (ALys) 
• 5 mutations identified in European Caucasians 
• Early onset, with very slowly progressive renal failure, take up to 

25 years to develop ESRF
• Extensive amyloid in spleen, liver and gut (not heart)
• Sicca syndrome in all
• Frequently die from upper GI perforation
• Penetrance high
• Spontaneous liver rupture in 3 generations of one family with 

Lysozyme His67

Liver Transplant for Lysozyme amyloidosis (ALys)

 2 siblings , Asp67His variant
 Hepatic amyloidosis with ‘fragile’ liver 
 Emergency LT as life saving procedure- not curative

Case 1: LT for spontaneous liver rupture at 15 yo
Survived 12 years, died with massive GI bleed due to bowel amyloid

Case 2: LT after developing haematoma; 7 years and 2
children after liver transplant remains well with satisfactory graft 
function, but raised ALP and Fibroscan score of16 KPa
? Recurrent amyloid  ? possible need for future redo LT

Histology of the explanted liver
Sinusoidal amyloid deposits
Congo Red positive

marked depletion of 
sinusoidal reticulin
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SUMMARY - Familial amyloid polyneuropathy

 According to FAPWTR data, 
approximately 110 FAP patients 
receive LT annually.

 Overall survival is excellent 
with 10 year patient survival of 
approximately 70%.

 Factors of prognostic 
importance are

 Age 
 mBMI
 duration of the disease
 Type of mutation and 

degree of autonomic 
involvement 

 Val30Met and non-Val30Met 
TTR variants show important 
differences regarding the 
clinical course of disease and 
post-transplant outcome.

 Neurological improvement 
post LT most common in 
young Val30Met patients 

 Domino liver transplantation 
is an excellent resource; 
selection of domino recipients 
needs to be refined. 

SUMMARY - Hereditary Renal Amyloidoses

 AFib:  Combined LKT is curative in AFib with ESRF, but significant 
periopeartive risks, survival ~70%

 Preemptive isolated LT merits evaluation 

 AApoAI: Combined LKT may be curative in AApoAI, but indication is 
mainly for liver failure 

 ALys:  Life saving LT for complications of hepatic amyloidosis is 
rational and justified in ALys ; post transplant life expectancy is 
acceptable

Thank you!Thank you!

The UK National The UK National AmyloidosisAmyloidosis CentreCentre
Liver Unit, King’s College HospitalLiver Unit, King’s College Hospital
Liver Unit, Queen Elizabeth HospitalLiver Unit, Queen Elizabeth Hospital
Department of Pathology and Laboratory Department of Pathology and Laboratory 
Medicine, Medicine, AmyloidosisAmyloidosis Indianapolis, USAIndianapolis, USA
FAP WTRFAP WTR
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ ΗΠΑΤΟΣ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (CHARITÉ) 

Χριστίνα Παπαχρήστου, Burgrad F Klapp 

 

Εισαγωγή  

Από την έναρξη της μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη (LDLT) το 1989, η ψυχολογική εκτίμηση 
του δότη αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της  προεγχειρητικής εκτίμησης της καταλληλότητας του 
δότη (1). Αρχικά, δεν υπήρχαν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχολογική εκτίμηση των 
ζώντων δοτών ήπατος και η αξιολόγηση γινόταν κατά κύριο λόγο με βάση την εμπειρία των 
μεταμοσχευτικών κέντρων στην αξιολόγηση ζώντων δοτών νεφρού και την ως τότε εμπειρία 
ψυχολογικής και ψυχιατρικής κλινικής πράξης. Ωστόσο υπήρχε η συναίνεση στους κλινικούς και 
ακαδημαϊκούς κύκλους, ότι στα κύρια θέματα της εκτίμησης του ζώντα δότη πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται ο εθελούσιος/εκούσιος χαρακτήρα της απόφασης του δότη , η απουσία 
εξαναγκασμού και οικονομικής συναλλαγής, η ψυχολογική σταθερότητα του δότη, η ικανότητα 
λήψης αποφάσεων, η συναίνεση εν γνώσει των κινδύνων της επεμβάσεως , η σχέση λήπτη και δότη, 
η μη κατάχρηση ουσιών, καθώς και έννοιες όπως αμφιθυμία και ενοχή (2-5). 

Το πρόσωπο το οποίο διεξάγει την ψυχολογική εκτίμηση θα πρέπει να είναι ένας ψυχίατρος ή 
ψυχολόγος, εκπαιδευμένος σε θέματα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και  που θα λαμβάνει το ρόλο 
του υπερασπιστή του δότη (donor advοcate) ή και κάποιος εκπαιδευμένος κοινωνικός λειτουργός ή 
ψυχιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αν και για συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα απαιτείται 
λεπτομερής ψυχιατρική και ψυχολογική εξέταση (3,6,7).  

 
Στην επιστημονική κοινότητα υπήρξε εξ αρχής η συναίνεση, ότι η ψυχολογική εκτίμηση των δοτών 
θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προεγχειρητικής εκτίμησης σε όλα τα 
προγράμματα LDLT. Στην πράξη εντοπίζουμε ποικιλία εφαρμογών, ανάλογα με το πολιτισμικό και 
κοινωνικό πλαίσιο. Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, η προεγχειρητική 
ψυχολογική εκτίμηση του δότη ορίζεται νομικά από το νόμο περί μεταμοσχεύσεων. Στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία διακρίνεται η τάση, η ψυχολογική εκτίμηση των δοτών να αποτελεί 
σημαντικό τμήμα του προεγχειρητικού ελέγχου των δοτών σε πολλά μεταμοσχευτικά κέντρα ανά 
τον κόσμο, αν και δεν ρυθμίζεται απαραίτητα νομικά. Στις ΗΠΑ, η ψυχολογική εκτίμηση του δότη 
ορίστηκε πρόσφατα ως αναγκαία πρακτική μεταμοσχευτικών κέντρων πιστοποιημένων από το 
Medicare και το Medicaid). Παράλληλα, υπάρχουν κράτη και μεταμοσχευτικά κέντρα για τα οποία 
δε γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά επί του θέματος και κατά καιρούς έχει εκφραστεί κριτική 
εναντίον της έλλειψης διαδικασιών ψυχολογικής εκτίμησης του δότη, ως δείγμα ελλιπούς μέριμνας 
έναντι του δότη και αδιαφανών πρακτικών (8,9). 

Με την πάροδο του χρόνου, τα κριτήρια όσον αφορά την εκτίμηση των κινήτρων του δότη, της 
λήψης απόφασης , της αξιολόγησης των κινδύνων και της ψυχολογικής σταθερότητας έγιναν πιο 
συγκεκριμένα, όπως και επιστάθηκε η προσοχή στις εγγενείς αδυναμίες και δυσκολίες εκτίμησης 
τέτοιων εννοιών (10,11). Το 2002, η New York State Committee δημοσίευσε μια μακροσκελή έκθεση 
για τη βελτίωση της ποιότητας στην πρακτική της μεταμόσχευσης ήπατος από ζωντανό δότη και 
περιγράφει λεπτομερώς όλες τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές πτυχές σχετικά με την LDLT, 
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συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τον δότη και τον λήπτη, την επίπτωση της 
μεταμόσχευσης στην οικογένεια του δότη, τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που διεξάγει την 
εκτίμηση, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του δότη (12). Επίσης η 
επιστημονική ομάδα μας δημοσίευσε άρθρα σχετικά με τα κίνητρα και τη λήψη αποφάσεων του 
δότη, τη σχέση δότη-λήπτη και τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και προστασίας του δότη που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση (13-15). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν 
δημοσιευθεί μελέτες με αναφορές στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που αφορούν τους ζώντες 
δότες νεφρού και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχολογική εκτίμησή τους, που σε 
μεγάλο βαθμό μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίτπωση των ζώντων δοτών ήπατος (8,16-19). 
Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διαδικασίας ψυχολογικής 
εκτίμησης του ζώντα δότη και στην εξάπλωσή της στην πλειοψηφία των  μεταμοσχευτικών κέντρων 
της Ευρώπης, Αμερικής και Άπω Ανατολής. 

  
Τα ποσοστά ζώντων δοτών που κρίνονται ακατάλληλοι προς δωρεά για ψυχολογικούς λόγους 
ενισχύουν την αντίληψη ότι η προεγχειρητική ψυχολογική αξιολόγηση του ζώντα δότη συμβάλλει 
στην προστασία του και την πρόληψη επιπλοκών της ψυχοκοινωνικής και σωματικής του υγείας. 
Στις μελέτες του Sterneck et al. και Renz et al., 20% των αξιολογηθέντων δοτών κρίθηκε ακατάλληλο 
να πραγματοποιήσει την δωρεά για λόγους ψυχολογικής – ψυχοκοινωνικής φύσης, αν και ένα 
ψυχιατρικό ιστορικό καθαυτό δεν αποτελεί αναγκαστικά κριτήριο αποκλεισμού (20,21). Στις μελέτες 
των Erim et al. και Beavers et al., 13,2% και 36% των υποψηφίων δοτών αντίστοιχα, κρίθηκαν 
ακατάλληλοι για λόγους ψυχοκοινωνικής φύσεως, όπως η αμφιθυμία ως προς την απόφαση να 
γίνουν δότες, η έλλειψη επαρκούς κοινωνικής στήριξης, υψηλά ποσοστά άγχους, διαταραχές 
κατάθλιψης, ουσιοεξάρτηση, οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα και ιστορικό απόπειρας 
αυτοκτονίας (22,7). Οι Erim et al. έδειξαν επίσης κάποια συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων 
ψυχολογικών χαρακτηριστικών του δότη και της συναισθηματικής του αντίδρασης πριν τη δωρεά 
(23).  

 
Αν και τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα όσον αφορά την ψυχολογικές επιπλοκές μετά από LDLT 
είναι μάλλον ενθαρρυντικά, έχουν καταγραφεί και αρνητικά αποτελέσματα, όπως οι 
ψυχοκοινωνικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές μετά την επέμβαση (24-26). Αν και θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί, ότι το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό λόγω της ψυχολογικής αξιολόγησης 
προεγχειρητικά, έχουν υπάρξει και κριτικές που υποστηρίζουν, ότι τα ποσοστά αυτά δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά, καθότι τα περισσότερα αποτελέσματα προέρχονται από διατμηματικές (cross-
sectional) ή αναδρομικές μελέτες, που παρουσιάζουν περιορισμούς όπως λάθος προκατάληψης, 
λάθος μνήμης ή υψηλό ποσοστό απώλειας δείγματος, κυρίως αναφορικά με τους δότες, των οποίων 
οι λήπτες δεν είχαν επιτυχή επέμβαση (8). Τα παραπάνω κάνουν φανερή την αναγκαιότητα της 
συνέχισης και περαιτέρω ανάπτυξης της ψυχολογικής αξιολόγησης και την υποστήριξη των δοτών 
πριν και μετά τη μεταμόσχευση.  

 
Το πρόγραμμα μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη στη Πανεπιστημιακή Κλινική Charité του 
Βερολίνου  

Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη εισήχθη στη Γερμανία το 1991, ως μια επιπρόσθετη 
χειρουργική διαδικασία προκειμένου να δοθεί βοήθεια σε ασθενείς με ηπατοπάθειες τελικού 
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σταδίου και να αντιμετωπίσει την έλλειψη οργάνων από πτωματικούς δότες.  
 

Η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας και της μετεγχειρητικής 
εντατικής θεραπείας συνέβαλλαν ώστε η LDLT να καθιερωθεί ως μέθοδος στη θεραπεία των 
ασθενών με ηπατοπάθεια και διεξάγεται σε συνολικά 13 κέντρα στη Γερμανία (1). Ο ετήσιος 
αριθμός LDLTs που διεξάγονται στη Γερμανία πενταπλασιάστηκε από το 1995. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, ο αριθμός LDLTs έφτασε στην ακμή του και το 2001 οι μεταμοσχεύσεις ήπατος 
από ζώντα δότη αποτέλεσαν το 12,5% του συνόλου μεταμοσχεύσεων ήπατος στη Γερμανία 
(μεταμοσχεύσεις προς ενήλικες κα προς παιδιά). Το 2008 οι LDLTs ανέρχονταν σε 4,9% όλων των 
μεταμοσχεύσεων ήπατος στη Γερμανία (27).  

 
Η διαδικασία της δωρεάς ήπατος από ζώντα δότη, η επιλογή του δότη, η πληροφόρηση, η 
διαχείριση και η χρηματοδοτική κάλυψη καθορίζονται από τον Γερμανικό Νόμο περί 
μεταμοσχεύσεων. Η λήψη τμήματος του ήπατος από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Οι 
δότες πρέπει να είναι συγγενείς με τον λήπτη, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, πρώτου ή δεύτερου 
βαθμού ή/και να έχουν μια προσωπική σχέση και να συνδέεται συναισθηματικά με τον λήπτη. 
Επίσης πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κινδύνους της επέμβασης, ικανοί στη λήψη 
αποφάσεων και να μην υπάρχει εξαναγκασμός και μόνο σε περίπτωση της έλλειψης 
διαθεσιμότητας οργάνου από πτωματικό δότη (28). 

  
Το πρόγραμμα LDLT της Πανεπιστημιακής κλινικής Charité του Βερολίνου ξεκίνησε το 1999. Ως το 
2008 έχουν αξιολογηθεί περισσότεροι από 200 δυνητικοί δότες και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω 
από 100 LDLTs. Η ψυχολογική εκτίμηση των ζώντων δοτών είναι αναπόσπαστο μέρος του 
προεγχειρητικού ελέγχου του δότη και συμβατή με την ιατρική δεοντολογία και την αρχή της μη 
βλάβης του ασθενούς (primum non nocere) και της ανάγκαιότητας ο κίνδυνος για τον δότη να 
διατηρηθεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει μετεγχειρητικό 
ψυχολογικό έλεγχο των δοτών στους 6 και τους 12 μήνες μετά την επέμβαση, προκειμένου να 
προσδιοριστεί το αποτέλεσμα και υπό ποιες συνθήκες η LDLT τελικά είναι δικαιολογημένη (29).  

 

Πλαίσιο και διαδικασία εκτίμησης του ζώντα δότη ήπατος 

Οι δυνητικοί δότες εφόσον ενδιαφέρονται να δωρίσουν ένα τμήμα του ήπατός τους, καλούνται 
αρχικά να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου. Σε ένα πρώτο στάδιο 
οι δότες ενημερώνονται εν συντομία σχετικά με την διαδικασία μέσω τηλεφώνου και τους 
αποστέλεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με την LDLT. Αν επιθυμούν να προχωρήσουν, ορίζεται μια 
προσωπική ενημερωτική συνάντηση με ένα μέλος του Γραφείου Μεταμόσχευσης και με έναν 
χειρουργό για λεπτομερή πληροφόρηση και τον χαρακτηρισμό της ομάδας αίματος. Aν ο δότης 
αποφασίσει, ότι θέλει να συνεχίσει, ξεκινά η διαδικασία προεγχειρητικού ελέγχου. Η ψυχολογική 
εκτίμηση,  που αποτελεί μέρος του ελέγχου, πραγματοποιείται συνήθως, αφού ολοκληρωθούν οι 
βασικές ιατρικές εξετάσεις του πρώτου σταδίου. Αν κατά τη διάρκεια αυτών, ο υπεύθυνος  
υπάλληλος του γραφείου μεταμοσχεύσεων ή κάποιο μέλος της  ομάδας διαπιστώσει ότι ο δότης 
είναι διστακτικός ή παρουσιάζει σημάδια φόβου και συναισθηματικής αστάθειας, η ψυχολογική 
εκτίμηση πραγματοποιείται πριν τον ιατρικό έλεγχο, για να διαπιστωθεί η σταθερότητα και το 
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κίνητρο του δότη και να αποφευχθούν πολυδάπανες ιατρικές εξετάσεις, που θα υποβάλλουν 
άσκοπα σε ταλαιπωρία τον δότη. 

  
Ενώ στις αρχές του προγράμματος μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη, η προσέλκυση των 
δοτών γινόταν πιο ενεργά με την εμπλοκή και απ΄ευθείας ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα της 
δωρεάς από το εκάστοτε ιατρικό προσωπικό της κλινικής, στα πιο όψιμα στάδια του προγράμματος, 
το προσωπικό συμπεριφέρεται πιο συγκρατημένα ως προς αυτό το θέμα και προτιμάται η 
διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως. Η οικογένεια του ασθενή έρχεται πλέον συνήθως ήδη 
πληροφορημένη για τη δυνατότητα της LDLT, η οποία είναι πια γνωστή σε ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού, είτε μέσω των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης ή μέσω των παραπέμποντων 
ιατρών των ασθενών. Η συγκεκριμένη στάση αποσκοπεί στην εξέταση  του κινήτρου του δότη στο 
προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας, αφού οι δότες που πραγματικά θέλουν να εμπλακούν στην 
LDLT πρέπει οι ίδιοι να καταστούν ενεργοί και να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Μεταμοσχεύσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων και αν ο δότης κριθεί σωματικά και ψυχικά κατάλληλος, 
παραπέμπεται σε μια ανεξάρτητη δεοντολογική επιτροπή (Επιτροπή Βιοηθικής) του κρατιδίου. Η 
επιτροπή αποτελείται από έναν γιατρό με εμπειρία σε θέματα βιοηθικής, ένα νομικό εκπρόσωπο  
του κράτους και έναν επαγγελματιά στο χώρο της ψυχολογίας ή ψυχιατρικής και καλείται, αφού 
εξετάσει τα αποτελέσματα του προεγχειρητικού ελέγχου του δότη, όπως και τον ίδιο το δότη, να 
δώσει την συγκατάθεσή της ή να απαγορεύσει την μεταμόσχευση. Ο ρόλος της είναι να ενεργεί ως 
μέτρο ασφάλειας υπέρ του δότη και να αποτρέψει πιθανή περίπτωση καταναγκασμού, 
εκμτάλλευσης του δότη ή περιπτώσεις κατάχρησης και οικονομικής συναλλαγής ή εμπορίου 
οργάνων. 

  
Ψυχολογική εκτίμηση του ζώντα δότη ήπατος  

Ο δότης καλείται να λάβει μέρος σε μια σχεδόν δίωρη προεγχειρητική ψυχολογική εκτίμηση. Η 
εκτίμηση διεξάγεται από ένα μέλος του προσωπικού του Τμήματος Ψυχοσωματικής Ιατρικής του 
νοσοκομείου, στα πλαίσια της Διασυνδετικής Ψυχοσωματικής , που μπορεί να είναι είτε κλινικός  
ψυχολόγος είτε γιατρός με εκπαίδευση στην ψυχοσωματική ιατρική. Η εκτίμηση αποτελείται κατά 
κύριο λόγο από μια ημιδομημένη συνέντευξη που ακολουθεί συγκεκριμένες ερωτήσεις και 
θεματικές ως βάση για μια εκτενή συζήτηση σχετικά με την απόφαση της δωρεάς και την 
προσωπικότητα του δότη (30). Επιπλέον ο δότης συμπληρώνει μία σειρά από ψυχομετρικές 
δοκιμασίες, που αξιολογούν τη σωματική και συναισθηματική-ψυχική καταάσταση του δότη, τους 
δείκτες άγχους, κατάθλιψης και την ποιότητα ζωής (βλέπε Πίνακα 1). Πρόκειται για ερωτηματολόγια 
σταθμισμένα στον γερμανικό πληθυσμό και ελεγμένα ως προς την αξιοπιστία τους σε  
προηγούμενες μελέτες. Οι στόχοι της ψυχολογικής εκτίμησης είναι οι εξής:  

- να εξετάσει τα κίνητρα του δότη,  

- να εξετάσει (και να διασφαλίσει) την αυτονομία της απόφασης του δότη και να αποκλείσει όποιο 
είδος εκβιασμού ή καταναγκασμού,  

- να εξετάσει την ικανότητα απόφασης του δότη,  
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- να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση του δότη πριν τη συναίνεση για μεταμόσχευση (informed 
consent),  

- να εξετάσει το είδος της σχέσης μεταξύ δότη και λήπτη,  

- να αποκλείσει την ύπαρξη σοβαρών συγκρούσεων μεταξύ δότη και λήπτη και οποιαδήποτε μορφή 
οικονομικής συναλλαγής,  

- να αποκλείσει οποιαδήποτε μορφή εμπορίου  

- να εξετάσει την ψυχική καταλληλότητα και σταθερότητα του δότη και την παρούσα 
ψυχοκοινωνική κατάσταση του δότη, 

- να υποστηρίξει τον δότη στη διαδικασία λήψης απόφασης.  

 

Πίνακας 1. Ψυχομετρικά εργαλεία για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση του δότη. 

Εργαλείο Επεξήγηση Tί μετράει 

GBB Giessen Complaint Questionnaire  Σωματικές ενοχλήσεις 

BSF-30 Berlin Mood Questionnaire  Ψυχολογική κατάσταση  

SWOP Selbstwirksamkeit- Optimismus Αυτο-αποτελεσματικότητα, 
αισιοδοξία, απαισιοδοξία 

ALL Alltagsleben Καθημερινές λειτουργίες 

WHOQoL BREF Quality of Life Questionnaire (short form) Ποιότητα ζωής 

ACSA Anamnestic Comparative Self-Assessment Ποιότητα ζωής 

NI Narcissism Inventory  Ναρκισσιστική οργάνωση 
προσωπικότητας και αυτορρύθμιση 

FKV Freiburg Illness-Coping Questionnaire  Στρατηγικές αντιμετώπισης 
ασθένειας  

PSQ Perceived Stress Questionnaire Υποκειμενικό άγχος 

SF-8 Short form Health Survey Ποιότητα ζωής συσχετιζόμενη με 
την υγεία 

 

 
Στην αρχή της συνέντευξης ο δότης ενημερώνεται ως προς τον σκοπό της συνάντησης. Εξηγείται ότι 
η συνέντευξη έχει ως κύριο λόγο το όφελος και την προστασία του δότη και ότι παρέχει ένα πλαίσιο 
στο οποίο έχει την ευκαιρία να εκφράσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σκέψεις, φόβους ή αμφιβολίες 
που αφορούν την απόφασή του να γίνει δότης. Είναι σημαντικό ο κλινικός να δημιουργήσει μια  
ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης στην οποία ο δότης αισθάνεται προστατευμένος και ελεύθερος να 
εκφραστεί, δεδομένου ότι η συνθήκη στην οποία βρίσκεται δημιουργεί από μόνη της μια δυναμική 
πίεσης που πιθανώς να εμποδίζει την ελεύθερη έκφραση ερωτήσεων, φόβων και αμφιβολιών.  Στο 
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τέλος της συνέντευξης, o υπεύθυνος της συνέντευξης δίνει μια σύντομη σύνοψη των όσων άκουσε, 
σχετικά με την απόφαση, το κίνητρο και την ψυχοκοινωνική κατάσταση του δότη, καθώς και την 
άποψή του σχετικά με την καταλληλότητα του δότη από ψυχολογικής πλευράς. Πιθανοί ενδοιασμοί  
ως προς το κίνητρο, την σταθερότητα της απόφασης και την ψυχολογική σταθερότητα συζητούνται 
ανοιχτά. Εάν κριθεί απαραίτητο, ή εάν το ζητήσει ο δότης, ορίζεται μια δεύτερη συνέντευξη, 
πιθανώς και με τη συμμετοχή του λήπτη ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογένειας που 
εμπλέκεται στην κατάσταση.  

Μετεγχειρητικά ακολουθούν δύο έλεγχοι, 6 και 12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση στα πλαίσια της 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης του δότη. Η μετεγχειρητική εκτίμηση αποτελείται επίσης από μια 
κλινική συνέντευξη και από εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης με τα ίδια ψυχομετρικά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν προεγχειρητικά. Ο στόχος της μετεγχειρητικής συνέντευξης είναι:  

- να εκτιμίσει την παρούσα σωματική και ψυχοκοινωνική κατάσταση του ζώντα δότη,  

- να παρακολουθήσει την μετεγχειρητική εξέλιξη του δότη και να εντοπίσει πιθανές σωματικές ή 
ψυχολογικές επιπλοκές και τις επιπτώσεις της μεταμόσχευσης στη ζωή του δότη,  

- να αξιολογήσει την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ δότη και λήπτη,  

- να προσδιορίσει κατά πόσο ο δότης έχει καταφέρει να ενσωματώσει την εμπειρία της δωρεάς 
οργάνου και της επέμβασης στη ζωή του,  

- να προσφέρει στον δότη την ευκαιρία να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του  σχετικά 
με την εμπειρία του, την παρούσα κατάστασή του και τα μελλοντικά του σχέδια.  

 
Ο συνολικός στόχος της μετεγχειρητικής συνέντευξης είναι να εντοπίσει τυχόν επιπλοκές που 
σχετίζονται με τη μεταμόσχευση και που επηρεάζουν τη διαδικασία ανάρρωσης και να προσφέρει, 
αν είναι απαραίτητη, υποστήριξη στο δότη, προκειμένου να ενσωματώσει την εμπειρία αυτή στη 
ζωή του και να ανακτήσει την προεγχειρητική του φυσική και ψυχοκοινωνική κατάσταση.  
 

Η εμπειρία του μεταμοσχευτικού κέντρου του Βερολίνου στην ψυχολογική εκτίμηση ζώντων 
δοτών ήπατος  

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε δεδομένα των ζώντων δοτών ήπατος που έχουν περάσει 
από τη διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης στην κλινική μας. Θα παρουσιάσουμε επίσης τους 
λόγος για τους οποίους κάποιοι δότες κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για δωρεά, καθώς και τρία 
πραγματικά περιστατικά με μια σύντομη περιγραφή του πως εφαρμόστηικε η ψυχολογική 
εκτίμηση.  

 
Από το 1999 έως το 2008, 190 δυνητικοί δότες υποβλήθηκαν σε ψυχολογική εκτίμηση στο Τμήμα 
Ψυχοσωματικής προεγχειρητικά (Πίνακας 2). Ο αριθμός αυτός δεν αντικατοπτρίζει τον συνολικό 
αριθμό δυνητικών δοτών που ήρθαν σε επικοινωνία με το μεταμοσχευτικό κέντρο και έδειξαν  
ενδιαφέρον να γίνουν δότες. Ένα υψηλό ποσοστό δυνητικών δοτών δεν φτάνουν στο στάδιο της 
ψυχολογικής εκτίμησης για διάφορους λόγους: αλλαγή γνώμης μετά την πρώτη επαφή με το 
Γραφείο Μεταμοσχεύσεων, ασυμβατότητα δότη και λήπτη, θάνατος του λήπτη πριν ή κατά τη 
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διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου ή ξαφνική παρουσίαση πτωματικού δότη και ακόλουθη 
μεταμόσχευση.  

 
Από τους 190 δυνητικούς δότες που υποβλήθηκαν σε ψυχολογική εκτίμηση, 85 έγιναν τελικά δότες. 
Οι υπόλοιποι 105 δεν έφτασαν σε αυτό το στάδιο, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλοι ως δότες για 
σωματικούς ή ψυχολογικούς λόγους, επειδή απεβίωσεη ο λήπτης πριν μπορέσει να γίνει η 
μεταμόσχευση ή γιατί έγινε μεταμόσχευση από πτωματικό δότη. Συγκεκριμένα από τους 105 
δυνητικούς δότες που υποβλήθηκαν σε ψυχολογική εκτίμηση 12 (6,3%) κρίθηκαν ακατάλληλοι για 
ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς λόγους: έλλειψη σαφούς και ισχυρού κινήτρου, υψηλά επίπεδα 
άγχους, που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν εν μέρει ως έλλειψη ισχυρού κινήτρου, σοβαρό 
ψυχιατρικό ιστορικό με ένα πρόσφατο ψυχωσικό επεισόδιο, περίπλοκη σχέση εξάρτησης μεταξύ 
λήοτη και δότη, που υποδήλωνε εξαναγκασμό, έλλειψη ικανότητας για ρεαλιστική εκτίμηση των 
κινδύνων και των πιθανών επιπλοκών. 

 

 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των ζώντων δοτών ήπατος που πέρασαν από διαδικασία 
ψυχολογικής εκτίμησης από το 1999 ως το 2008 

ΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 190 (άντρες:88, γυναίκες:102) 

Δότες που χειρουργήθηκαν 85   (άντρες:31, γυναίκες:54) 

Κρίθηκαν ακατάλληλοι για ψυχολογικούς λόγους 12 

Ηλικία 18-65 χρόνων 

Σχέση με τον λήπτη  

     Γονιός 38  (μητέρα:26,  πατέρας:12) 

     Σύζυγος/σύντροφος 45 

     Παιδί 44 

     Αδερφός/-ή 32 

     Θείος/-α 7 

     Κουνιάδος/-α 7 

     Φίλος 4 

     Ανηψιός/-α 3 

     Παππούς/Γιαγιά 2 

     Νύφη 1 

     Ξαδέρφια και εκτεταμένη οικογένεια 7 
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζουμε συγκριτικά τρία διαφορετικά περιστατικά δοτών με γνώμονα 
συγκεκριμένες πτυχές της εκτίμησης και του αποτελέσματος. Οι δύο πρώτοι δότες κρίθηκαν  
κατάλληλοι, παρόλο που διέφεραν ως προς την ψυχολογική τους κατάσταση και σταθερότητα, το 
είδος σχέσεως προς τον λήπτη και το πλαίσιο της μεταμόσχευσης, κυρίως όσον αφορά την πίεση 
χρόνου.  Και οι δύο αυτοί δότες ήταν πολύ σαφείς στην επιθυμία τους να δωρίσουν ένα τμήμα του 
ήπατός τους, όπως και έγινε. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα των δύο αυτών δοτών και η 
αντιμετώπισή τους ήταν, όπως αναμενόταν, διαφορετικές. Ενώ και στις δύο περιπτώσεις, η έκβαση 
της μεταμόσχευσης για τον λήπτη ήταν ικανοποιητική εώς πολύ καλή, η μετεγχειρητική αντίδραση  
των δοτών ήταν διαφορετική. Στην πρώτη περίπτωση, ο δότης έδειξε μια πολύ καλή μετεγχειρητική 
εξέλιξη και αποκατάσταση και μπόρεσε να εντάξει επιτυχώς την εμπειρία αυτή στη ζωή του. Στο 
δεύτερο περιστατικό, ο δότης έδειξε μια πιο αργή ανάκαμψη, παραπονούνταν για συνεχείς πόνους 
στην κοιλιακή χώρα και επιδείκνυε μια αμφιθυμική στάση ως προς την δωρεά. Παρόλο που 
ισχυριζόταν ότι σε ανάλογες συνθήκες πάλι θα έπαιρνε την ίδια απόφαση να γίνει δότης, ήταν 
εμφανές ότι είχε δυσκολίες να αντιμετωπίσει την εμπειρία αυτή και ότι χρειαζόταν περισσότερη 
υποστήριξη για να επανέρθει σε μια σταθερή κατάσταση. Ο τρίτος δότης, ενώ αρχικά παρουσίασε 
τον εαυτό του να έχει πολύ υψηλό κίνητρο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε σαφές, ότι 
παρουσίαζε υψηλά επίπεδα άγχους, είχε κάποια ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ότι στην 
πραγματικότητα δεν ήθελε να γίνει δότης, αλλά ένιωθε υποχρεωμένος να το κάνει. Ακολούθησε μια 
δεύτερη συνέντευξη με την παρουσία ενός ακόμα μέλους της οικογένειας και πάρθηκε η απόφαση 
ο δότης να μην προχωρήσει με την επέμβαση.  

 

Πίνακας 3. Σύγκριση περιστατικών ζώντων δοτών ήπατος 

 Περιστατικό I Περιστατικό II Περιστατικό III 

Χαρακτηριστικά δότη Πατέρας 50, για 
υιό 21 

Θεία 30, για ανηψιά 8 μηνών Αδερφή 41, για τον 
μεγαλύτερο αδερφό 

Λήπτης ΠΣΧ (PSC), 
διάγνωση πριν 5 
χρόνια 

Ατρησία χοληφόρων, διάγνωση 
πριν 3 μήνες,  πρόσφατη LTx με 
απόρριψη μοσχεύματος 

Πολλαπλές ασθένειες 
από την παιδική ηλικία. 
Χρόνια άρρωστος 

Αυτονομία απόφασης ↑ υψηλή →  μέτρια ↓  χαμηλή 

Χρονική πίεση OΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ψυχολογική κατάσταση 
του δότη 

Σταθερή Υποθάλπον άγχος, επιθυμία για 
ψυχολογική παρακολούθηση 
μετεγχειρητικά 

Αρχικά σταθερή, κατόπιν  
υψηλό άγχος 

Δωρεά ήπατος ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιπλοκές στον δότη Ελάχιστες  Μερικές, αργή ανάρρωση - 

Αποτέλεσμα λήπτη Πολύ καλό Εξαιρετικό - 

Μετεγχειρητική στάση 
ως προς την LDLT 

Θετική Αμφιθυμική - 
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Αν και τα τρία αυτά περιστατικά είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά και ήδη δίνουν κάποιες 
κατευθύνσεις ως προς το ποιο είναι το προφίλ ενός κατάλληλου δότη, δεν είναι επαρκή για να 
στηρίξουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Σε μια προηγούμενη μελέτη μας, στην οποία αναλύσαμε 
τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ενός μεγαλύτερου δείγματος δοτών, παρουσιάζουμε με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια το προφίλ αυτού που θεωρούμε κατάλληλο δότη, καθώς και τους 
παράγοντες κινδύνου και τους παράγοντες προστασίας, όσον αφορά την αποκατάσταση του δότη 
και την ενσωμάτωση της εμπειρίας της δωρεάς στην ζωή του (15).  

 
Ο ρόλος της ψυχολογικής εκτίμησης 

Η ψυχολογική εκτίμηση των δοτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προεγχειρητικής αξιολόγησης 
των δοτών από την έναρξη του προγράμματος LDLT στο κέντρο μας. Παρότι είχαμε εμπειρία στην 
ψυχολογική εκτίμηση του ζώντα δότη νεφρού, τα πρώτα χρόνια του προγράμματος καλούμασταν να 
αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση σχετικά νέα και να προσαρμοστούμε σε αυτήν.  Παρόλο που 
υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του ζώντα δότη  νεφρού και ήπατος, υπάρχουν επίσης 
διακριτές διαφορές, οι οποίες περιπλέκουν την εκτίμηση του ζώντα δότη ήπατος, όπως η πίεση-
έλλειψη χρόνου, η έλλειψη εναλλακτικής θεραπείας για τον λήπτη (σε σύγκριση με την 
αιμοκάθαρση για τον ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια), ο υψηλότερος περιεγχειρητικός και 
μετεγχειρητικός κίνδυνος νοσηρότας και θνησιμότητας για τον δότη. Επίσης, στα τέλη του 1990, οι 
διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη ήταν 
πολύ λιγότερες από ότι σήμερα. Έτσι, η ψυχολογική εκτίμηση των δοτών ήταν βασισμένη 
περισσότερο στην κλινική πείρα, παρά σε υπάρχοντα στοιχεία και θεωρητικά μοντέλα. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου αναθεωρήσαμε αρκετές φορές τον ρόλο της ψυχολογικής εκτίμησης των 
δοτών, όπως και τον τρόπο αξιολόγησης και εντοπίσαμε κάποιες πτυχές που αφορούν την εκτίμηση 
του ζώντα δότη ήπατος και που απαιτούν αυξημένη προσοχή.  

 
Συγκεκριμένα, το προσωπικό προσπαθεί να ενημερώσει τους δότες λεπτομερώς σε πολύ πρώιμο 
στάδιο της διαδικασίας και ο δότης καλείται να δώσει την απόφασή του μόνο αφότου έχει πλήρως 
ενημερωθεί και σκεφτεί πάνω σε αυτήν. Σε περίπλοκες περιπτώσεις η ψυχολογική εκτίμηση 
πραγματοποιείται πριν από οποιαδήποτε ιατρική εξέταση και είναι δυνατό να οριστούν 
περισσότερες από μία συνεδρία είτε με τον δότη, είτε με άλλο εμπλεκόμενο και ενδιαφερόμενο 
μέλος της οικογένειας. Επίσης, γίνονται προσπάθειες να τηρείται συνεχής επικοινωνία μεταξύ του 
ειδικού που διεξάγει την ψυχολογική εκτίμηση και τη μονάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων, ώστε 
να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δυναμικής κάθε περιστατικού.  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ψυχολογική εκτίμηση να μην προσπαθεί ο κλινικός να κατατάξει 
τους δότες σε προκατασκευασμένες κατηγορίες, όσον αφορά τα κίνητρα, αλλά να δώσει έμφαση 
στην κατανόηση του συγκεκριμένου πλαισίου και των λόγων που οδηγεί τον συγκεκριμένο δότη να 
πάρει την απόφασή του. Με μια τέτοια στάση ελευθερώνει τον κλινικό ως ένα βαθμό από 
οποιαδήποτε ηθική κρίση και επιτρέπει στον δότη να εκφράσει πιο εύκολα την δική του 
προοπτική. Επίσης, συνειδητοποιήσαμε ότι η δωρεά αποτελεί μια μεγάλη σωματική, 
συναισθηματική και ηθική πρόκληση για όλους τους δότες, που τείνουν να παρουσιάσουν τον 
εαυτό τους ως "υπέρ-υγιή", προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της οικογένειας και 
του ιατρικού προσωπικού.  Οι δότες βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση και δυσκολεύονται να 
εκφράσουν τυχόν φόβους και ενδοιασμούς. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να τηρούμε μια 
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ουδέτερη και ανοιχτή στάση απέναντι στου δότες, ώστε αυτοί να μπορούν να εκφράσουν πιο 
εύκολα αμφιβολίες ή φόβους, πάντα με απώτερο στόχο να κατανοήσουμε τα βαθύτερα κίνητρα και 
την ψυχική κατάσταση του δότη, χωρίς όμως να προκαλέσουμε την ψυχική του αποσταθεροποίηση. 
Αναγνωρίζουμε ότι οι δότες βρίσκονται σε μια συγκινησιακά έντονη κατάσταση, κατά την οποία 
μπορούν να προκύψουν διενέξεις και διαφορές μέσα στην οικογένεια ή στις προσωπικές σχέσεις, οι 
οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν.  

 
Όσον αφορά τον ειδικό που διεξάγει την ψυχολογική εκτίμηση, συνειδητοποιήσουμε τη σημασία 
του να ελέγχει συνεχώς την προσωπική του αντίληψη περί της έννοιας της αυτονομίας, η οποία 
μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της αυτονομίας του δότη, ειδικά αν προέρχεται από 
άλλα πολιτισμικά πλαίσια. Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη φέρει την δική της δυναμική, 
που μπορεί να υποβάλλει σε ηθική πίεση όλο το εμπλεκόμενο ιατρικό προσωπικό και τον κλινικό 
που διεξάγει την ψυχολογική εκτίμηση, ώστε να δώσει ένα συγκεκριμένο πόρισμα. Είναι σημαντικό 
ο κλινικός να μπορεί να συνειδητοποιεί αυτή τη δυναμική προς αποφυγή κατάχρησης του ρόλου 
του με σκοπό να ενεργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον του δότη. Είναι ανάγκη ο ειδικός να 
μπορεί να δώσει στον εαυτό του, αλλά και στον δότη αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωση της 
ψυχολογικής εκτίμησης και λήψη της τελική απόφαση. Σε περιπτώσεις δύσκολων ή περίπλοκων 
περιστατικών βρήκαμε πάντα πολύ χρήσιμη την εποπτεία του περιστατικού πριν καταλήξουμε σε 
ένα πόρισμα, ως ομάδα.  

 
Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησαμε την σχετικότητα και τη δυσκολία εφαρμογής των κριτηρίων της εν 
επιγνώσει συναίνεσης (informed consent) και της αυτονομίας της απόφασης στην πράξη, καθώς η 
δυναμική της LDLT αυτομάτως δημιουργεί πίεση στον δότη και σε όλη την οικογένεια του ασθενούς 
και ότι υπό αυτές τις συνθήκες, μια απολύτως αυτόνομη και ελεύθερη απόφαση και ρεαλιστική 
αντίληψη των κινδύνων από το δότη δεν είναι δυνατή. Στο μεταξύ, αρκετοί συγγραφείς 
ασχολήθηκαν με τις συγκεκριμένες έννοιες, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και χειρισμό 
αυτών των όρων στα πλαίσια της ψυχολογικής εκτίμησης, και θεωρούμε πολύ χρήσιμο για όλους 
τους κλινικούς να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση (10,11,31). Επίσης, η εφαρμογή αυτών των 
εννοιών και κριτηρίων, όπως η αυτονομία της απόφασης, σε δότες με διαφορετικές πολιτιστικές 
καταβολές αποδείχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση και αποτελεί ένα θέμα που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης. Τέλος, όσον αφορά την μετεγχειρητική περίοδο αποδείχθηκε, ότι πάντα 
υπάρχουν δότες, οι οποίοι  ανεξαρτήτως επιπλοκών ή ατυχούς αποτελέσματος του λήπτη, 
χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, αν  και οι δότες που φέρουν οι ίδιοι μετεγχειρητικές επιπλοκές 
απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και  ψυχολογική στήριξη.  

Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι ο ρόλος του προσώπου ή της ομάδας που διεξάγει την ψυχολογική 
εκτίμηση του ζώντα δότη έγκειται στα εξής στοιχεία: 

- Ο στόχος της ψυχολογικής εκτίμησης είναι να εντοπίσει δότες με προφίλ υψηλού κινδύνου (high-
risk donors) στους οποίους η δωρεά θα μπορούσε να επιφέρει ιδιαίτερους κινδύνους ψυχολογικού 
ή κοινωνικού χαρακτήρα.  
- Το πρόσωπο ή η ομάδα που διεξάγει την αξιολόγηση θα πρέπει να αποφεύγει κάθε είδος κρίσης 
της ηθικής του δότη.  
- Ο ρόλος του ειδικού ή της ομάδας αξιολόγησης δεν είναι να δικάζει, αλλά να διευκολύνει και να 
διαμεσολαβεί για την λήψη μιας συνειδητής απόφασης από την πλευρά του δότη.  
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- Η ομάδα αξιολόγησης του δότη πρέπει έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά μιας δωρεάς σε 
περιπτώσεις, όπου διακυβεύεται η ψυχική υγεία και το συμφέρον του δότη και όπου εμπλέκονται 
οικονομικά κίνητρα.  
- Ένα σημαντικό μέρος της εκτίμησης πρέπει να αποτελεί και η ενημέρωση του δότη σχετικά με όλες 
τις πτυχές ψυχολογικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη δωρεά και τις πιθανές ψυχολογικές/ 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις.  
- Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ειδικός ή η ομάδα θα πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ δότη και λήπτη ή  
μεταξύ μελών της οικογένειας.  
- Ο ειδικός ή η ομάδα που διεξάγει την αξιολόγηση θα πρέπει να ενεργεί με βάση το συμφέρον των 
δοτών («συνήγορος του δότη») και οφείλει να στηρίζει τον δότη.  

 

Προοπτικές σχετικά με την ψυχολογική εκτίμηση του ζώντα δότη  

Μελλοντικά θεωρούμε ότι τα παρακάτω ζητήματα είναι ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω 
προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της LDLT στους δότες και να βελτιώσουμε 
την ψυχολογική εκτίμηση.  
Η ανάπτυξη ενός τυποποιημένου πρωτοκόλλου για την ψυχολογική εκτίμηση θα μπορούσε να 
βελτιώσει την ποιότητα της αξιολόγησης του ζώντα δότη ήπατος και να επιτρέψει συγκριτικές  
μελέτες.  
Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες προοπτικές μελέτες όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση και 
τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του δότη, ώστε να μπορέσουν να εντοπιστούν παράγοντες που 
επηρεάζουν την μετεγχειρητική εξέλιξη και την ψυχολογική κατάσταση του δότη και να 
συμπεριληφθούν στο προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό πρωτόκολλο του δότη.  

Το ποσοστό παρακολούθησης των δοτών μετεγχειρητικά και κυριώς όσον αφορά την ψυχολογική 
εκτιμήση, και των οποίων οι λήπτες απεβίωσαν μετά τη μεταμόσχευση, είναι συνήθως πολύ 
χαμηλό. Αυτό το λάθος στην επιλογή δείγματος και τη συλλογή δεδομένων εισάγει ένα σφάλμα 
προκατάληψης, όσον αφορά το μετεγχειρητικό ψυχολογικό αποτέλεσμα των δοτών. Έτσι δεν 
είμαστε ακόμα σε θέση να γνωρίζουμε τις πραγματικές διαστάσεις της επίπτωσης του θανάτου του 
λήπτη στην ψυχολογική κατάσταστη του δότη. 

  
Επίσης, δεν υπάρχουν ως τώρα έρευνες που να μελετούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
στους δότες που αποφάσισαν να μην κάνουν τη δωρεά οργάνου και τις οικογενειακές τους σχέσεις.  

 
Για τον συνολικό και ακριβή προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου και παραγόντων προστασίας 
(risk and protective factors) του δότη, όσον αφορά την ψυχολογική του κατάσταση, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και η οπτική του λήπτη. Η παράβλεψη του ρόλου του λήπτη ως τώρα, μας δίνει μια 
ελλιπή εικόνα του φαινομένου και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για βελτίωση της αξιολόγησης και 
των δύο.  
Τέλος, υπάρχουν σαφείς διαφορές όσον αφορά την κατανόηση και τη χρήση της έννοιας της 
αυτονομίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς (ατομικιστικές και συλλογικές κοινωνίες), που 
επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή της ψυχολογικής εκτίμησης του ζώντα δότη. Οι περισσότερες 
μελέτες ως τώρα αναφέρονται σε δυτικού τύπου κοινωνίες και είναι απαραίτητες περαιτέρω 
μελέτες, όσον αφορά αυτή την πτυχή, από μεταμοσχευτικά κέντρα μη δυτικών χωρών. 
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ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ 

Υποτροπή της αρχικής νόσου  μη ιογενούς αιτιολογίας στο μόσχευμα 

 

Χρήστος Τριάντος, Μαρία Καλαφατέλη 

Γαστρεντερολογικό τμήμα, Π.Γ.Ν Πατρών   

 

Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με 

ηπατοπάθεια τελικού σταδίου (1), βελτιώνοντας τόσο την επιβίωση όσο και 

την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών (2). Η επιβίωση έχει αυξηθεί την 

τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα βελτίωσης των χειρουργικών τεχνικών και 

της ανοσοκαταστολής (1, 3).  Η τρέχουσα συνολική πενταετής επιβίωση 

ασθενούς και μοσχεύματος είναι 73.3% και 67.2%, αντίστοιχα (4). Εντούτοις, 

πολλά νοσήματα υποτροπιάζουν μετά τη μεταμόσχευση (5).  

 

Μη αλκοολική  λιπώδης νόσος του ήπατος (Non-alcoholic fatty liver 

disease-NALFD) 

 Η NAFLD εμφανίζει επιπολασμό 20% στις ανεπτυγμένες χώρες (6, 7). 

Κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της είναι η παχυσαρκία, ο 

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η υπερλιπιδαιμία (8). Η μη αλκοολική 

στεατοηπατίτιδα (Non-alcoholic steatohepatitis-NASH) παρουσιάζεται σε 2-

5% των ασθενών με NAFLD (9), και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης 
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σε κίρρωση, μη αντιρροπούμενη ηπατοπάθεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο 

(10). Η αναφερόμενη επίπτωση της κίρρωσης σε ασθενείς με NASH 

κυμαίνεται μεταξύ 3% και 15% (11-13). Πρόσφατα δεδομένα παρουσιάζουν τη 

NAFLD να αντιστοιχεί σε 5-10% των μεταμοσχεύσεων ετησίως (14). Η ετήσια 

και τριετής επιβίωση ασθενών με NASH μετά από μεταμόσχευση ήπατος είναι 

93% και 81%, αντίστοιχα (15, 16), με κύριους παράγοντες κινδύνου την ηλικία 

> 60 ετών, Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index-BMI) ≥ 30 kg/m2, 

σακχαρώδη διαβήτη και υπέρταση (15, 17).  

 Η υποτροπή της NASH μετά τη μεταμόσχευση ήπατος εμφανίζεται με 

συχνότητα περίπου 25% (17, 18). Η πρώτη αναφορά έγινε το 1996 (19), όπου 

8 ασθενείς (n=622) υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση λόγω NASH. Από 

αυτούς, έξι εμφάνισαν λιπώδη διήθηση στο μόσχευμα μετά από μέσο 

διάστημα παρακολούθησης 15 μηνών. Ιστολογική εξέλιξη της ήπιας 

στεάτωσης σε στεατοηπατίτιδα και πρώιμη ίνωση παρατηρήθηκε σε δύο 

ασθενείς. Σε μια μεγαλύτερη μελέτη (17), υποτροπή της NAFLD εμφανίστηκε 

σε 70% από τους 98 ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν, ενώ NASH εμφανίστηκε 

σε 25% και 18% των ασθενών με ίνωση ΙΙ-IV και V-VI, αντίστοιχα (18 μήνες 

μετά τη μεταμόσχευση). Εντούτοις, κανείς ασθενής δεν παρουσίασε 

απόρριψη του μοσχεύματος (τρία έτη παρακολούθησης). Επιπλέον, το ένα 

τρίτο των ασθενών με υποτροπιάζουσα NASH είχε φυσιολογική ηπατική 

λειτουργία. Σε μια άλλη μελέτη (18), η πιθανότητα εμφάνισης υποτροπής της 

στεάτωσης στο μόσχευμα ήταν 8.2%, 13.6%, 24.9% και 32.9% σε 1, 2, 5 και 

10 έτη μετά τη μεταμόσχευση αντίστοιχα και 30% των ασθενών με 

υποτροπιάζουσα NASH ανέπτυξαν γεφυροποιό ίνωση μετά από 10 έτη. Σε 
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μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη 98 ασθενών (16), 3% υποβλήθηκαν σε 

μεταμόσχευση λόγω κίρρωσης  σχετιζόμενης με NASH, 19% εμφάνισαν 

υποτροπή και 70% εμφάνισαν στεάτωση σε περίοδο 18 μηνών μετά τη 

μεταμόσχευση. Οι Contos και συν. (20) αναφέρουν ότι 100% των ασθενών με 

μεταμόσχευση λόγω NASH, εμφάνισαν στεάτωση σε 5 έτη.  

Οι Dumortier και συνεργάτες (21) αναφέρουν ως παράγοντες κινδύνου 

για υποτροπή της NASH τη παχυσαρκία, τη χορήγηση tacrolimus ως 

ανοσοκατασταλτικής αγωγής, το σακχαρώδη διαβήτη, την υπερλιπιδαιμία, την 

αρτηριακή υπέρταση, την αιθυλική κίρρωση (ως πρωτοπαθή ένδειξη 

μεταμόσχευσης) και την λιπώδη διήθηση του μοσχεύματος. Στεάτωση 

παρουσιάστηκε σε 6, 12, 22, 30, 66, 82 και 100% των ασθενών, σε 0 έως 6 

από τους παραπάνω παράγοντες αντίστοιχα. Περαιτέρω διερεύνηση 

απαιτείται σχετικά με την εκτίμηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ υποτροπής της 

NASH και χρήσης ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Οι αναστολείς της 

καλσινευρίνης σχετίζονται με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου μετά τη 

μεταμόσχευση (22). Επιπλέον, η αθροιστική δοσολογία κορτικοειδών μετά τη 

μεταμόσχευση φαίνεται να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα υποτροπής της 

NASH στο μόσχευμα (20).  

 Σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς, η μείωση του σωματικού βάρους 

ενδέχεται να είναι αποτελεσματική (23-25), ενώ η υποτροπή στο μόσχευμα θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί τόσο φαρμακευτικά όσο και χειρουργικά. Επίσης 

σε αναφορά δύο περιστατικών, η Roux-en-Y γαστρική παράκαμψη βρέθηκε 

αποτελεσματική (26).  
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 Παρόλο που η NASH μετά τη μεταμόσχευση φαίνεται να έχει 

περιορισμένη επίδραση στη μακροπρόθεσμη επιβίωση, τα συνοδά νοσήματα 

σε αυτούς τους ασθενείς επιβαρύνουν περαιτέρω τη νοσηρότητα και η 

συνολική επίδραση στην επιβίωση δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς. Η καλύτερη 

κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού υποτροπής της NASH στο 

μόσχευμα μπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή νέων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων.  

Αλκοολική ηπατοπάθεια 

 H αλκοολική ηπατοπάθεια αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη ένδειξη για 

μεταμόσχευση ήπατος στις Δυτικές χώρες (27). Η επιβίωση ασθενών που 

λαμβάνουν μόσχευμα για αλκοολική ηπατοπάθεια τελικού σταδίου είναι ίδια ή 

υψηλότερη από άλλες ενδείξεις μεταμόσχευσης ήπατος (28-30). Σε μια 

αναδρομική μελέτη (31) που συμπεριέλαβε 123 ασθενείς με αλκοολική 

ηπατοπάθεια τελικού σταδίου, η ετήσια, πενταετής και επταετής επιβίωση 

ασθενούς και μοσχεύματος ήταν 84%, 81% και 72% και 66%, 63% και 50% 

αντίστοιχα.  

 Παρόλο που η μεταμόσχευση ήπατος συνδέεται με σημαντική 

βελτίωση της επιβίωσης, η υποτροπή της νόσου στο μόσχευμα λόγω της 

χρήσης αλκοόλ είναι συχνή. Το ποσοστό υποτροπής της κατάχρησης αλκοόλ 

μετά από μεταμόσχευση κυμαίνεται μεταξύ 7% και 50% (32, 33). 

Προγνωστικοί παράγοντες υποτροπής είναι το οικογενειακό ιστορικό 

αλκοολισμού, η καταθλιπτική διαταραχή, η έλλειψη συντρόφου, η κατάχρηση 

ουσιών και η μικρή περίοδος αποχής πριν την μεταμόσχευση (34). Σε μια 

πρόσφατη αναδρομική μελέτη 300 ασθενών (35) που υποβλήθηκαν σε 
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μεταμόσχευση ήπατος λόγω  αλκοολικής ηπατοπάθειας, η επιβίωση ήταν 

σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς με υποτροπή της λήψης αλκοόλ, 

συγκριτικά με εκείνους που δεν έκαναν χρήση ή έκαναν περιστασιακή 

κατάχρηση. 

 Αυτοάνοση ηπατίτιδα 

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα αποτελεί σπάνια ένδειξη για μεταμόσχευση 

ήπατος (περίπου 5% των μεταμοσχεύσεων). Σχετίζεται με καλή πρόγνωση με 

ετήσια και πενταετή ποσοστά επιβίωσης 90% και 80%, αντίστοιχα (36, 37). Σε 

μια συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών (38), υποτροπή της αυτοάνοσης 

ηπατίτιδας στο μόσχευμα παρατηρήθηκε σε 94 από 414 (23%) λήπτες 

ηπατικού μοσχεύματος μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης 26.4 

μηνών (14.4-55.2 μήνες).  

Διαγνωστικά κριτήρια θεωρούνται η αυτοάνοση ηπατίτιδα ως ένδειξη 

μεταμόσχευσης, η παρουσία αυτοαντισωμάτων σε σημαντικό τίτλο, η σταθερή 

αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών, οι αυξημένες ανοσοσφαιρίνες του 

ορού, διαγνωστική ή συμβατή ηπατική ιστολογία, εξάρτηση από κορτικοειδή 

και ο αποκλεισμός άλλων αιτιών δυσλειτουργίας του μοσχεύματος (39). Σε μια 

μελέτη (40), η λοβιακή και η διάμεση νεκροφλεγμονώδης δραστηριότητα ήταν 

ιστολογικά ευρήματα σε όλες τις περιπτώσεις υποτροπιάζουσας αυτοάνοσης 

ηπατίτιδας. Σε μια άλλη μελέτη (41), σε 17 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν 

για διάστημα άνω των 10 ετών, η αυτοάνοση ηπατίτιδα υποτροπίασε σε 7 

ασθενείς (41%). Σε τέσσερις ασθενείς, οι ιστολογικές διαταραχές 

ανιχνεύθηκαν σε βιοψίες 1 και 5 έτη μετά τη μεταμόσχευση (μέσο διάστημα: 

2.5 έτη). Τα ιστολογικά ευρήματα περιελάμβαναν πυλαία πλασματοκυτταρική 
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διήθηση, διάμεση και λοβιακή νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα. Αυτοί οι 

ασθενείς είχαν φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα τη στιγμή της ιστολογικής 

υποτροπής. Η φυσιολογική ηπατική βιοχημεία, τα φυσιολογικά επίπεδα γ-

σφαιρινών και η απουσία αυτοαντισωμάτων μπορεί να καλύπτουν την 

υποτροπή της αυτοάνοσης ηπατίτιδας (42). Τα συμπεράσματα των μελετών 

αναφορικά με την παρουσία αυτοαντισωμάτων ποικίλλουν (43, 44). 

Εντούτοις, η παρουσία αυτοαντισωμάτων δεν είναι ειδική της υποτροπής 

αυτοάνοσους ηπατίτιδας καθώς υπάρχουν αναφορές ανάπτυξης 

αυτοαντισωμάτων de novo σε ασθενείς με απόρριψη μοσχεύματος (45) 

καθώς και σε ασθενείς που μεταμοσχεύονται για αίτια διαφορετικά της 

αυτοάνοσης ηπατίτιδας (46, 47).  

 Αρκετές μελέτες (41, 48) έχουν συσχετίσει την υποτροπή της 

αυτοάνοσης ηπατίτιδας με την παρουσία του HLA-DR3 φαινοτύπου, αν κι 

αυτή η παρατήρηση δεν υποστηρίζεται από άλλες μελέτες (49). Αυτή η 

διαφορά μπορεί να οφείλεται στο μικρό αριθμό ασθενών καθώς κι από 

γενετικούς παράγοντες. Οι Ayata και συνεργάτες (40) υποστηρίζουν ότι η 

σημαντική νεκροφλεγμονώδης δραστηριότητα τη στιγμή της μεταμόσχευσης 

στη βιοψία του λήπτη είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου υποτροπής. 

Επιπλέον, οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης 

(AST-aspartate aminotransferase), αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT-

alanine aminotransferase),  και IgG προ της μεταμόσχευσης, με συνύπαρξη 

άλλων συνοδών αυτοάνοσων νοσημάτων, καθώς και με μέτρια έως σοβαρή 

φλεγμονώδη δραστηριότητα ή πλασματοκυτταρική διήθηση στη βιοψία πριν 

τη μεταμόσχευση παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής (50).  Ο προ-
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μεταμοσχευτικός τίτλος των ANA και ASMA αντισωμάτων δε φαίνεται να 

επηρεάζει την πιθανότητα υποτροπής ή την επιβίωση αυτών των ασθενών 

(51). 

 Η χορήγηση αυξημένων δόσεων κορτικοειδών θεωρείται ως η 

καλύτερη αντιμετώπιση υποτροπής της αυτοάνοσου ηπατίτιδας στο μόσχευμα 

(52). Η χορήγηση tacrolimus μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με 

σοβαρή υποτροπή (53), αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να 

εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. Η προσθήκη μυκοφαινολικού οξέος 2 

g/ημέρα έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης 

(52). Η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται ανάλογα με τα επίπεδα των 

ηπατικών ενζύμων, των ανοσοσφαιρινών, των αυτοαντισωμάτων καθώς και 

με τα χαρακτηριστικά της ηπατικής ιστολογίας. Επανάληψη της 

μεταμόσχευσης μπορεί να είναι απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις (54). 

Πρωτοπαθής σκλυρυντική χολαγγειΐτιδα (ΠΣΧ).  

Περίπου 4% και 5% των ηπατικών μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη και 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ως ένδειξη την ηπατοπάθεια 

τελικού σταδίου που σχετίζεται με ΠΣΧ. Καθώς δεν υπάρχει φαρμακευτική 

θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (55), η μεταμόσχευση 

θεωρείται η καλύτερη αντιμετώπιση για αυτούς τους ασθενείς (56). Η 

πενταετής επιβίωση μοσχεύματος και λήπτη μετά τη μεταμόσχευση είναι 

περίπου 80% (57). Εντούτοις, η νόσος μπορεί να υποτροπιάσει στο 

μόσχευμα επηρεάζοντας τη μακροπρόθεσμη επιβίωση (58, 59). Σε μια μεγάλη 

μελέτη (59), υποτροπή της ΠΣΧ εμφανίστηκε σε 61 μοσχεύματα σε 54 
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ασθενείς εκ των οποίων, 23 μοσχεύματα σε 20 ασθενείς απορρίφθηκαν και σε 

13 ασθενείς πραγματοποιήθηκε επαναμεταμόσχευση.  

Η επίπτωση της υποτροπής ποικίλλει μεταξύ των διάφορων κέντρων, 

πιθανώς λόγω διαφοράς στα διαγνωστικά κριτήρια, στο σχεδιασμό των 

μελετών και στο διάστημα παρακολούθησης μετά τη μεαμόσχευση. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα μιας ανασκόπησης 22 μελετών (60), 259 ασθενείς στους 

1399 (18.5%, 5.7%--59.1%) που μεταμοσχεύτηκαν λόγω ΠΣΧ, εμφάνισαν 

υποτροπή στο μόσχευμα. Σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη (59) που (n=230), 

23.5 % εμφάνισαν υποτροπή της ΠΣΧ εντός 55.2 (6-155) μηνών μετά τη 

μεταμόσχευση.  

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει διάφορους παράγοντες κινδύνου 

υποτροπής της ΠΣΧ στο μόσχευμα, όπως: η παρουσία του HLA-DRB1*8 

στον λήπτη ή στον δότη (61), η απουσία του HLA DR52 στον δότη (62), η 

διαφορά φύλου μεταξύ δότη-λήπτη (63), ο άρρεν λήπτης (64), η ηλικία του 

λήπτη (62, 65), η απουσία χειρουργικής εκτομής πάσχοντος παχέος εντέρου 

πριν τη μεταμόσχευση (64), η χρήση μοσχεύματος από συγγενή δότη (66), η 

οξεία κυτταρική απόρριψη (ACR-acute cellular rejection) (61, 67), η χρήση 

OKT3 σε ανθεκτική στα κορτικοειδή ACR (68), η παρουσία ελκώδους 

κολίτιδας μετά τη μεταμόσχευση (69), η χρήση στεροειδών άνω των 3 μηνών 

για ελκώδη κολίτιδα (69), η παρουσία χολαγγειοκαρκινώματος πριν τη 

μεταμόσχευση (70), ο χρόνος ισχαιμίας (71) και η συνυπάρχουσα λοίμωξη 

από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) στον λήπτη (62,66). Η χρήση διαφορετικών 

ανοσοκατασταλτικών μοσχευμάτων μετά τη μεταμόσχευση δεν φαίνεται να 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής (59, 69). Ομοίως, δεν έχει βρεθεί 



9 

 

συσχέτιση με τη χρήση ουρσοδεοξυχολικού οξέος (UDCA) μετά τη 

μεταμόσχευση (59).  

Η διάγνωση υποτροπιάζουσας ΠΣΧ βασίζεται σε ένα συνδυασμό 

απεικονιστικών, ιστολογικών και βιοχημικών ευρημάτων, αλλά ενέχει 

δυσκολίες στη διάκριση της υποτροπιάζουσας ΠΣΧ από άλλες καταστάσεις με 

παρόμοιες μεταβολές στα χοληφόρα (72). Οι Graziadei και συνεργάτες (73) 

πρότειναν κριτήρια για τη διάγνωση τα οποία περιλαμβάνουν: 1) 

επιβεβαιωμένη διάγνωση ΠΣΧ πριν τη μεταμόσχευση, 2) χολαγγειογραφία με 

μη αναστομωτικές στενώσεις των ενδοηπατικών και/ή εξωηπατικών 

χοληφόρων με ανώμαλη εμφάνιση > 90 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση ή 

βιοψία ήπατος που παρουσιάζει ινώδη χολαγγειΐτιδα και/ή ινωδο-

αποφρακτικές βλάβες των μεγάλων πόρων, με ή χωρίς εξαφάνιση των πόρων 

ή χολική κίρρωση, και 3) αποκλεισμός θρόμβωσης/στένωσης της ηπατικής 

αρτηρίας, απόρριψη μοσχεύματος με απώλεια χοληφόρων, 

ανοσοσυμβατότητα ABO μεταξύ λήπτη και δότη, αναστομωτική στένωση 

χωρίς άλλα ευρήματα και μη αναστομωτικές στενώσεις σε λιγότερο από 90 

ημέρες μετά τη μεταμόσχευση.  

Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη φαρμακευτική θεραπεία που να 

επιβραδύνει ή να διακόπτει την εξέλιξη της υποτροπιάζουσας ΠΣΧ. Σε μερικά 

κέντρα προτείνεται διακοπή των κορτικοστεροειδών (74) και χορήγηση UDCA 

σε υψηλές δόσεις (15-20 mg/day) (52), η οποία αναμένεται να ωφελήσει 

ασθενείς με συνυπάρχουσα ελκώδη κολίτιδα από τον κίνδυνο καρκίνου του 

παχέος εντέρου (75). Η επιλογή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας φαίνεται 

να μην επηρεάζει την επίπτωση ή την εξέλιξη της υποτροπής ΠΣΧ (68). Η 
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επίδραση της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης των κυρίαρχων στενώσεων στην 

υποτροπιάζουσα ΠΣΧ παραμένει υπό διερεύνηση.  

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) 

 Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί την οριστική θεραπεία για τη μη 

αντιρροπούμενη ηπατοπάθεια λόγω ΠΧΚ. Ρήξη της αντιρρόπισης εμφανίζεται 

σε 26% των ασθενών εντός 10 ετών από τη διάγνωση (76). Η πρόγνωση μετά 

τη μεταμόσχευση είναι άριστη και τα ποσοστά επιβίωσης στα 2 και 5 έτη είναι 

79% και 68%, αντίστοιχα. Εντούτοις, υποτροπή της νόσου μπορεί να συμβεί 

με επίπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 10.9% και 35% (77-83).  

 Η διάγνωση της υποτροπής είναι δύσκολη λόγω της αλληλεπικάλυψης 

των χαρακτηριστικών μεταξύ ΠΧΚ και της οξείας ή χρόνιας απόρριψης του 

μοσχεύματος (84). Η βιοψία ήπατος επιβεβαιώνει τη διάγνωση με ιστολογικά 

ευρήματα που περιλαμβάνουν πυλαία φλεγμονώδη διήθηση, πυλαία 

επιθηλιοειδή κοκκιώματα και καταστροφή των πόρων (84). Τα 

αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) φαίνεται να μην είναι αξιόπιστος δείκτης 

διάγνωσης της υποτροπής. Σε μια μελέτη (85), 16 ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε μεταμόσχευση ήπατος λόγω ΠΧΚ και στους οποίους δεν παρατηρήθηκε 

ιστολογική ένδειξη υποτροπής, τα ΑΜΑ ήταν αρνητικά εντός 1 έτους μετά τη 

μεταμόσχευση σε 7 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια 4 ετών παρακολούθησης, 4 

από τους 16 παρουσίασαν αύξηση του τίτλου των ΑΜΑ.  

 Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή της ΠΧΚ όπως η αυξημένη ηλικία 

λήπτη και δότη και ο χρόνος ισχαιμίας παραμένουν αντιφατικοί  στις διάφορες 

μελέτες (83). Οι Morioka και συν. (86) πρότειναν ότι μικρές αναντιστοιχίες των 
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HLA-A, HLA-B και HLA-DR μεταξύ δότη-λήπτη αποτελούσαν ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου για υποτροπή της νόσου μετά τη μεταμόσχευση 

(p=0.01). Αναφορικά με τη χρήση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής, αρκετές 

μελέτες παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τη συσχέτιση 

χρήσης tacrolimus και υποτροπής. Σε μια μελέτη (81), η πολυπαραγοντική 

ανάλυση έδειξε ότι μόνο οι αναστολείς καλσινευρίνης σχετίζονται με 

υποτροπή. Το μέσο διάστημα εμφάνισης υποτροπής ήταν 123 μήνες στους 

ασθενείς που λάμβαναν κυκλοσπορίνη και 62 μήνες σε αυτούς που λάμβαναν 

tacrolimus (p < 0.001). Σε μια άλλη μελέτη (77), 6 από 36 ασθενείς (16.7%) 

που έλαβαν θεραπεία με tacrolimus και πρεδνιζολόνη, με ή χωρίς 

μυκοφαινολική μοφετίλη, εμφάνισαν υποτροπή. Αριθμητικά, οι ασθενείς που 

έλαβαν κυκλοσπορίνη είχαν λιγότερες υποτροπές, αλλά δε παρουσιάστηκε 

στατιστική σημαντικότητα (p=0.11). Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 

απαιτούνται προκειμένου να συγκριθεί η κλινική έκβαση μεταξύ χρήσης 

κυκλοσπορίνης ή tacrolimus. 

 Παρόλο που τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, προτείνεται η χορήγηση 

UDCA μετά την τεκμηρίωση της διάγνωσης υποτροπής. Σε μια μελέτη 52 

ασθενών (87), 52% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με UDCA 

παρουσίασαν φυσιολογική αλκαλική φωσφατάση και ALT συγκριτικά με 22% 

των ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία. Εντούτοις, η επιβίωση ασθενούς-

μοσχεύματος δε βελτιώθηκε. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν 

τη χρήση κορτικοειδών στην πρόληψη ή θεραπεία της υποτροπιάζουσας 

ΠΧΚ. Προοπτικές, ελεγχόμενες μελέτες απαιτούνται προκειμένου να 
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αξιολογηθούν τα οφέλη εναλλακτικής ανοσοκατασταλτικής θεραπείας και της 

χρήσης του UDCA. 

 Οι περισσότερες μελέτες συμπεραίνουν ότι η υποτροπή ΠΧΚ δεν 

επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση ασθενούς-μοσχεύματος. Σε μια 

μελέτη 100 ασθενών που μεταμοσχεύτηκαν για ΠΧΚ με μέσο χρόνο 

παρακολούθησης 118 μήνες (78), τα ποσοστά επιβίωσης 5, 10 και 15 έτη 

μετά ήταν 87%, 84% και 82%, αντίστοιχα. Μόνο 2 ασθενείς εμφάνισαν 

οργανική δυσλειτουργία λόγω υποτροπής της ΠΧΚ.  

Συμπεράσματα 

Η μεταμόσχευση ήπατος έχει βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης σε 

ασθενείς με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου. Εντούτοις, η υποτροπή της 

πρωτοπαθούς νόσου αποτελεί μια από τις σημαντικές επιπλοκές σε αυτούς 

τους ασθενείς. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειμένου να διασαφηνιστεί ο 

παθογενετικός μηχανισμός. Επιπλέον, με την εισαγωγή νέων 

ανοσοκατασταλτικών σκευασμάτων, μεγάλες, πολυκεντρικές μελέτες 

απαιτούνται για να εκτιμηθεί η καλύτερη μέθοδος ανοσοκαταστολής. Ο 

καθορισμός των παραγόντων κινδύνου για υποτροπή μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά στην αναγνώριση των ασθενών που κινδυνεύουν περισσότερο και 

που συνεπώς χρειάζονται αντιμετώπιση της νόσου στη μετεγχειρητική 

περίοδο.  
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Η επαναλοίμωξη του μοσχεύματος με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) είναι σχεδόν 

καθολική και επηρεάζει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών. Ποικίλοι παράγοντες 

σχετίζονται με τη βαρύτητα της προσβολής του μοσχεύματος. Η πρόληψη ή η 

αντιμετώπισή της παραμένει μια μεγάλη κλινική πρόκληση, καθώς οι εφαρμοζόμενες 

στρατηγικές παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες εφαρμογής.  

 

Φυσική ιστορία της επαναλοίμωξης  

Η υποτροπή της HCV λοίμωξης συμβαίνει σε όλους τους ασθενείς που έχουν θετικό 

HCV RNA κατά τη μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ). Πηγή της επαναλοίμωξης θεωρείται το 

αίμα κατά τη φάση της επαναιμάτωσης του μοσχεύματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

πηγή θεωρείται ότι αποτελούν και εξωηπατικές εντοπίσεις του ιού. Η λοίμωξη του 

μοσχεύματος ακολουθεί αρχικά πορεία παρόμοια με την οξεία λοίμωξη σε 

ανοσοεπαρκείς ασθενείς με ταχεία (εντός του πρώτου μήνα) άνοδο των επιπέδων του 

HCV RNA και ανάπτυξη ιστολογικών αλλοιώσεων [1]. Η εξέλιξη της ηπατικής βλάβης 

μετά από αυτή την αρχική φάση συνήθως επιβραδύνεται, αν και γενικότερα ακολουθεί 

ταχύτερη πορεία από ότι στους μη μεταμοσχευμένους ασθενείς (Σχήμα 1). Στην 

πλειοψηφία των ασθενών αναπτύσσονται αλλοιώσεις χρόνιας ηπατίτιδας μέσα στα 

πρώτα 5 έτη μετά τη ΜΗ. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περίπου 30% των ασθενών που 

έχουν μεταμοσχευθεί λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C αναπτύσσουν κίρρωση σε αυτό το 

χρονικό διάστημα και ότι τον πρώτο χρόνο μετά την ανάπτυξη κίρρωσης η αθροιστική 

πιθανότητα ρήξης της αντιρρόπησης της ηπατικής λειτουργίας φτάνει το 30% [2,3]. 

Μικρό ποσοστό ασθενών εμφανίζει βαριά προσβολή του μοσχεύματος με ταχεία 



εξέλιξη σε ηπατική ανεπάρκεια στα πλαίσια χολοστατικής ηπατίτιδας συνήθως τους 

πρώτους μήνες μετά τη ΜΗ.  

 

 

 

Σχήμα 1: Φυσική ιστορία της υποτροπής της ηπατίτιδας C μετά τη ΜΗ (McCaughan GW 

et al. J Hepatol 2004;40:368-374). 

 

Παράγοντες κινδύνου  

Μεγάλος αριθμός παραγόντων έχει συσχετισθεί με τη βαρύτητα της υποτροπής της 

HCV λοίμωξης μετά τη ΜΗ (Πίνακας 1) [1]. Η γνώση αυτών των παραγόντων έχει 

μεγάλη σημασία για την καλύτερη επιλογή των μοσχευμάτων, αλλά και για την έγκαιρη 

έναρξη αντιικής αγωγής μετά τη ΜΗ.  

Όσον αφορά στο δότη, μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει η αυξανόμενη (>50 

έτη) ηλικία του και ο παρατεταμένος χρόνος ψυχρής ισχαιμίας. Από τους παράγοντες 

του λήπτη, το υψηλό ιικό φορτίο πριν τη ΜΗ καθώς και η ταχεία άνοδος του μετά τη 

ΜΗ έχουν συσχετισθεί με ανάπτυξη βαρύτερης υποτροπής. Επίσης το θήλυ φύλο και η 

πρώιμη (το πρώτο έτος μετά τη ΜΗ) ανάπτυξη σημαντικού βαθμού ιστολογικών 

αλλοιώσεων φαίνεται ότι συνδέονται με σοβαρότερη πορεία της επαναλοίμωξης. Η 

συλλοίμωξη με τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV) τεκμηριωμένα οδηγεί σε βαρύτερη 



υποτροπή, ενώ κάποιο ρόλο ίσως παίζουν και οι διαφορετικοί πολυμορφισμοί του 

γονιδίου της ιντερλευκίνης 28-Β [4,5]. 

 Σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά στην επαναλοίμωξη του 

μοσχεύματος επικεντρώνεται γύρω από το ρόλο της ανοσοκατασταλτικής αγωγής [6]. 

Παρά την ύπαρξη πληθώρας κλινικών μελετών δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά στο 

βέλτιστο θεραπευτικό σχήμα. Πάντως είναι γενικά αποδεκτό ότι η «επιθετική» 

θεραπεία πιθανολογούμενων επεισοδίων οξείας απόρριψης με ώσεις στεροειδών ή 

αντιλεμφοκυτταρικές θεραπείες θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης φαίνεται ότι οι 

ταχείες μεταβολές της ανοσοκατασταλτικής αγωγής αποτελούν αρνητικό παράγοντα 

στην πορεία της υποτροπής της HCV λοίμωξης. Οι χαμηλές δόσεις στεροειδών καθώς 

και η βραδεία τιτλοποίηση της δόσης τους επιδρούν ευνοϊκά, ενώ σχήματα 

ανοσοκαταστολής χωρίς καθόλου στεροειδή δε φαίνεται να προσφέρουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα στην υποτροπή της HCV λοίμωξης [7]. Οι δύο αναστολείς καλσινευρίνης 

(tacrolimus, κυκλοσπορίνη) δε φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά, παρά το γεγονός ότι 

το tacrolimus σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση του μοσχεύματος [8]. Η χρήση της 

αζαθειοπρίνης ως θεραπεία συντήρησης πιθανώς να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα, 

τουλάχιστον σε σχέση με τη χρήση του mycophenolate mofetil. Τέλος, λιγοστά είναι 

στην παρούσα φάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση των αναστολέων mTOR. 

 

Πίνακας 1: Παράγοντες που σχετίζονται με σοβαρή υποτροπή της HCV λοίμωξης. 

    

ΔΟΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

Μεγάλη ηλικία (> 50 έτη) Θήλυ φύλο Ώσεις στεροειδών 

Παρατεταμένος χρόνος  

ψυχρής ισχαιμίας 

Υψηλό ιικό φορτίο πριν και 

πρώιμα μετά τη ΜΗ 

Μακρά διάρκεια χρήσης και 

υψηλή δόση στεροειδών 

  CMV συλλοίμωξη ΟΚΤ3 

 

 

 



Πρόληψη και αντιμετώπιση της υποτροπής  

Η θεραπεία της HCV λοίμωξης πριν τη ΜΗ μπορεί να μειώσει σημαντικά την 

πιθανότητα επαναλοίμωξης του μοσχεύματος, ειδικά στην περίπτωση επίτευξης 

μακρόχρονης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virologic response, SVR) (Σχήμα 2). Η 

εφαρμογή πάντως αυτής της θεραπείας στην πράξη είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι 

υποψήφιοι για ΜΗ έχουν δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα και η 

ίδια η θεραπεία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών [9,10]. Στην παρούσα φάση 

η τακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς υπό στενή 

ιατρική παρακολούθηση. 

 

 

 

Σχήμα 2: Αντιική θεραπεία πριν τη ΜΗ (Roche B et al. Liver Transpl 2010;16:S26-S35). 

 

Στην περίπτωση ΜΗ σε ασθενή με θετικό HCV RNA στόχος είναι η αναστολή της 

εξέλιξης της HCV λοίμωξης στο μόσχευμα. Η θεραπεία που χορηγείται στους ασθενείς 

αυτούς είναι ο συνδυασμός πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης, συνήθως 

για 48 εβδομάδες ανεξάρτητα από το γονότυπο. Η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει, είτε 

α) «προφυλακτικά» κατά την πρώιμη (τον πρώτο μήνα μετά τη ΜΗ) μετεγχειρητική 

περίοδο, είτε β) αφού έχουν εγκατασταθεί ιστολογικές βλάβες στο ηπατικό μόσχευμα 

[11]. Στην πρώτη περίπτωση η θεραπεία δε γίνεται καλά ανεκτή με παρόμοιους με την 

προεγχειρητική περίοδο κινδύνους. Συχνό αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η 



πρόωρη διακοπή της θεραπείας και κατά συνέπεια τα χαμηλά ποσοστά SVR [12]. Μια 

πρόσφατη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με απλή παρακολούθηση, μελέτη έδειξε 

μάλιστα ότι ο συνδυασμός πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης δεν υπερέχει 

όσον αφορά στη βαρύτητα της ηπατικής προσβολής 2,5 έτη μετά την τυχαιοποίηση 

[13]. 

Η δεύτερη τακτική επιλέγεται από τα περισσότερα κέντρα και οδηγεί σε SVR 

περίπου στο 30% των ασθενών με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των ιστολογικών 

αλλοιώσεων και την παράταση της επιβίωσης [14]. Η επιλογή του χρονικού σημείου 

έναρξης της θεραπείας βασίζεται κυρίως στην παρακολούθηση της εξέλιξης της ίνωσης 

σε διαδοχικές βιοψίες ήπατος. Συνήθως η θεραπεία ξεκινά όταν έχει αναπτυχθεί 

στάδιο ίνωσης τουλάχιστον 2 (κατά Metavir), αλλά η τελική απόφαση θα πρέπει να 

εξατομικεύεται με βάση και άλλες παραμέτρους, όπως και στους μη 

μεταμοσχευμένους ασθενείς. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη 

επίτευξης SVR είναι ο γονότυπος του ιού, το επίπεδο του ιικού φορτίου πριν την έναρξη 

της θεραπείας και η επίτευξη ταχείας και πρώιμης ιολογικής ανταπόκρισης κατά την 4η 

και 12η εβδομάδα θεραπείας αντίστοιχα [15]. Τελευταία, έχει δειχθεί ότι και ο 

πολυμορφισμός του γονιδίου της ιντερλευκίνης 28-B επηρεάζει σημαντικά το 

αποτέλεσμα της αντιικής αγωγής μετά τη ΜΗ [16].  

Όσον αφορά στην ασφάλεια της αντιικής αγωγής, θα πρέπει να τονισθεί ότι η 

εμφάνιση αναιμίας από τη χορήγηση της ριμπαβιρίνης είναι συχνότερη μετά τη ΜΗ 

από ότι σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς οδηγώντας πολλές φορές σε μείωση της 

δόσης της ριμπαβιρίνης ή και στη διακοπή της θεραπείας. Παρά τους αρχικούς 

ενδοιασμούς, η αντιική θεραπεία δε φαίνεται να αυξάνει τη συχνότητα απόρριψης του 

ηπατικού μοσχεύματος [17]. Πάντως, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιική 

θεραπεία μετά τη ΜΗ αναπτύσσουν σχετικά συχνά (περίπου 7%), μέσω ανοσολογικών 

μηχανισμών, δυσλειτουργία του μοσχεύματος που χαρακτηρίζεται ως ηπατίτιδα ή 

απόρριψη [18]. Η δυσλειτουργία αυτή αυξάνει τη νοσηρότητα και θνητότητα των 

ασθενών και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη πριν την έναρξη της αγωγής.  
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        Αν και η έκβαση των μεταμοσχεύσεων ήπατος βελτιώνεται συνεχώς, 
παραμένει διεθνές πρόβλημα η μετεγχειρητική οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
(ΟΝΑ), παρά την πρόοδο και την πιστή εφαρμογή των διαγνωστικών και 
θεραπευτικών μας εργαλείων. Ακόμη και το πιο ήπιο και παροδικό συμβάν 
ΟΝΑ μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (ΜΤΧΗ) έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο 
κίνδυνο οξείας απόρριψης, λοίμωξης και θνητότητας [1].  

        Τόσο η ΟΝΑ όσο και η ΧΝΑ είναι πολύ διαδεδομένες μετά τη  ΜΤΧΗ, 
επηρεάζοντας τους λήπτες κατά 25-50% και κατά 30-90% αντίστοιχα, 
καταλήγοντας σε επιπλέον ετήσιο κίνδυνο 2-5% εμφάνισης τελικού 
σταδίου ΧΝΑ που απαιτεί υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Έχει 
βρεθεί ότι η ΟΝΑ στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο με ανάγκη για 
υποκατάσταση, αυξάνει κατά 3-4 φορές τη θνητότητα των πρώτων 30 
ημερών και μειώνει την επιβίωση 1 έτους στο 47% έναντι 92% των 
ληπτών που δεν χρειάστηκαν αιμοκάθαρση [2]. Το ποσοστό της σοβαρής 
ΟΝΑ κυμαίνεται από 5 έως 35% [3], με τη μεγάλη αυτή διακύμανση να 
οφείλεται στα ελαστικά κριτήρια του ορισμού της προ του 2004, χρονιάς 
που συστήθηκαν το Acute Kidney Injury Network και το Acute Dialysis 
Quality Initiative, διεθνή γκρουπ που «σταντάρισαν» τελικά τον ορισμό για 
τις επόμενες μελέτες [4]. Έτσι, μια κατοπινή έρευνα των O’Riordan et al 
κατέγραψε ότι οι άρρωστοι με 3πλασιασμό της κρεατινίνης μετά τη ΜΤΧΗ ή 
όσοι χρειάστηκαν κάθαρση, είχαν 4πλάσια θνητότητα των πρώτων 30 
ημερών, 5πλάσιο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ και 2πλάσιο χρόνο 
παραμονής στο νοσοκομείο [5].  Επιπρόσθετα, δυσλειτουργία του ηπατικού 
μοσχεύματος φαίνεται να συμβαίνει συχνότερα στους ασθενείς που έχουν 
νεφροπάθεια και αυτοί οι ίδιοι εμφανίζουν στην απώτερη μεταμοσχευτική 
περίοδο συχνότερα επεισόδια νέας  υποτροπιάζουσας ΟΝΑ, που φτάνουν 
και το 25% το χρόνο [2].  

        Να σημειωθεί εδώ ότι το όριο που τέθηκε αυθαίρετα στον ορισμό της 
ΟΝΑ (κρεατινίνη>1.5mg/dl) υποεκτιμά τη νεφρική δυσπραγία στους 
ηπατοπαθείς και υποδηλώνει μεγαλύτερη βλάβη από την ίδια τιμή σε μη 
κιρρωτικό άρρωστο.  Η κρεατινίνη κρίνεται ως δείκτης αναξιόπιστος και 
καθυστερημένος κι αυτό γιατί οι ηπατοπαθείς έχουν μειωμένη σύνθεση 
κρεατινίνης, μειωμένη μυϊκή μάζα, υπερχολερυθριναιμία και διαστολή του 
ενδαγγειακού όγκου. Ανακριβής είναι επίσης και η μέτρηση του GFR με την 
Cockcrot-Cault Equation Formula και την Modification of Diet in Renal 



Disease Formula που χρησιμοποιούν την κρεατινίνη, την ηλικία, την 
αλβουμίνη, την ουρία και το σωματικό βάρος για να το υπολογίσουν. 
Ακόμη αναξιόπιστη είναι και η κάθαρση κρεατινίνης όταν μετριέται με την 
24ωρη συλλογή ούρων στους ηπατοπαθείς τελικού σταδίου. Ιδανικά, η 
σωστή εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας θα γινόταν με τη μέθοδο 
κάθαρσης της ινουλίνης ή του 51 Cr-EDTA, αλλά είναι πολύ ακριβή και δεν 
έχει εισαχθεί στην κλινική πράξη. Έτσι, φυσιολογική πρέπει να θεωρούμε 
την κρεατινίνη=0.7mg/dl και >0.7 ως παθολογική. Η ολιγουρία, η χαμηλή 
συγκέντρωση Νατρίου στα ούρα και η υπονατριαιμία θεωρούνται επίσης 
δείκτες φτωχής νεφρικής λειτουργίας. 

         Αν και είναι πολυπαραγοντική η αιτία της νεφρικής δυσπραγίας και 
δύσκολο να τεκμηριωθεί σε απόλυτο βαθμό, θεωρείται ότι η νεφρική νόσος 
«πριν» και η νεφροτοξικότητα της ανοσοκαταστολής «μετά» την ΜΤΧΗ 
παίζουν τον κύριο ρόλο. Τελείως σχηματικά θα μπορούσαμε να 
διαχωρίσουμε τους παράγοντες κινδύνου σε προ-κατά-μετά τη 
μεταμόσχευση και αναλόγως  να δράσουμε προληπτικά και θεραπευτικά. 

                  ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Προϋπάρχουσα εγκατεστημένη νεφρική νόσος 
 Ηπατονεφρικό σύνδρομο – ΗΝΣ  (ΟΝΑ που δεν απαντά σε όγκο) 
 Ίκτερος  με υψηλή τιμή χολερυθρίνης 
 Υποαλβουμιναιμία 
 Υψηλό APACHE II score 
 Υπονατριαιμία 
 ΟΝΑ που απαντά σε όγκο  (σήψη/αιμορραγία γαστρεντερικού/ 

διάρροιες/μεγάλη δόση διουρητικών) 
 Ραβδομυόλυση  
 

          Η προϋπάρχουσα εγκατεστημένη νεφρική νόσος είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας για επιδείνωση και νέα ΟΝΑ μετά τη ΜΤΧΗ [6] 
και συνδέεται με αυξημένη θνητότητα [7]. Σε αυτές τις μελέτες, που 
βασίστηκαν στα στοιχεία του UNOS database (United Network for Organ 
Sharing) για την πενταετία 1999-2004 φάνηκε η μειωμένη επιβίωση με 
βάση την τιμή της προεγχειρητικής κρεατινίνης [8]. Στη μελέτη των 
Sanchez et al. [9] με 724 λήπτες κατέληξαν ότι κρεατινίνη>1.9/ 
ουρία>27/ παραμονή στη ΜΕΘ>3μέρες / MELD>21 ήταν οι σημαντικότεροι 
παράγοντες για μετεγχειρητική ανάγκη για κάθαρση. 
          Πολύ συχνά η νεφρική δυσλειτουργία συνοδεύει την προχωρημένη 
ηπατική ανεπάρκεια  με συνέπεια αρκετοί κιρρωτικοί ασθενείς να 
οδηγούνται για ΜΤΧΗ με εγκατεστημένη νεφρική βλάβη (τουλάχιστον  το 
40% έχει GFR<60cm3/min/m2) [10]. Κι αυτό γιατί μία φυσιολογική 
συνέπεια της επιδεινούμενης ηπατικής λειτουργίας είναι η εκλεκτική 
ενδονεφρική αγγειοσύσπαση και άρα η ισχαιμική νεφρική βλάβη. Αρκετές 
ηπατικές παθήσεις κατά την προϊούσα πορεία προς την κίρρωση 
αναπτύσσουν και μη ισχαιμικής αιτιολογίας νεφρική δυσλειτουργία. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μεμβρανοϋπερπλαστική 
σπειραματονεφρίτιδα, την ανοσονεφροπάθεια IgA και τη 
μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα που συνοδεύουν τις ιογενείς 
ηπατίτιδες. Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση και η πρωτοπαθής σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα συχνά σχετίζονται με αγγειίτιδα αυτοαντισωμάτων έναντι του 



κυτταροπλάσματος και με μεμβρανώδη νεφροπάθεια, ενώ η HCV 
ηπατοπάθεια συνοδεύεται πολλές φορές από Σ.Δ. τύπου ΙΙ όπου η απώλεια 
της νεφρικής λειτουργίας είναι πιο γρήγορη. 
          Γενικότερα, το κατά πόσο θα εξελιχθεί η προϋπάρχουσα νεφρική 
ανεπάρκεια σε τελικού σταδίου μετά τη ΜΤΧΗ εξαρτάται από την ίδια τη 
βασική νόσο, συνυπάρχοντες επιβαρυντικούς παράγοντες (όπως η 
υπέρταση), την εφαρμοζόμενη αγωγή και την απάντηση σ΄αυτήν τη 
θεραπεία, όπως επίσης και από μη ακόμα ακριβώς καθορισμένους και 
κατανοητούς γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (TGF-β 
genotype, MCP response, λιπιδαιμικό προφίλ). Γι΄αυτό και σε κάποιες 
περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί της ΜΤΧΗ η νεφρική βιοψία, 
ώστε να καθοριστεί επακριβώς ο βαθμός απώλειας του σπειράματος ή του 
διάμεσου ιστού. Σημειωτέον ότι σε ηπατοπάθεια είναι χαμηλά τα επίπεδα 
του IGF-1 και αυξημένα των TNF-a  και  IL-6, ειδικά κατά τα επεισόδια 
βακτηριακής περιτονίτιδας και ενδοτοξιναιμίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα 
ιστολογικά χαρακτηριστικά της νεφρικής βιοψίας  κατά τη φάση της 
ηπατικής ανεπάρκειας  να επηρεάζονται από ένα διαταραγμένο ισοζύγιο 
προϊνωτικών-αντιϊνωτικών συμπλεγμάτων. Οπότε η εκτίμηση από τους 
νεφρολόγους είναι πολύ δύσκολη για να απαντήσουν στο ερώτημα «θα 
αναλάβει ο νεφρός μετά τη ΜΤΧΗ και τη βελτίωση της ηπατικής 
λειτουργίας ή η πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη και οδηγείται σε 
τελικού σταδίου ΧΝΑ και άρα σε αιμοκάθαρση ;». Στο δεύτερο ενδεχόμενο 
αυξάνεται τόσο πολύ η νοσηρότητα και η θνητότητα των ληπτών, που 
μπαίνει επιτακτικά το δίλημμα για το αν έχει νόημα και θα είναι προς 
όφελος του αρρώστου η σύγχρονη μεταμόσχευση ήπατος – νεφρού 
(ΣΜΗΝ). Με δεδομένο, από τη μία την σχεδόν άδεια δεξαμενή των 
μοσχευμάτων και τη σπανιότητα τους και από την άλλη το όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό των κιρρωτικών με νεφρική δυσλειτουργία και την 
πιθανότητα πλήρους αποκατάστασης εάν γίνει ΣΜΗΝ, το ηθικό και ιατρικό 
δίλημμα αποκτά μεγάλο βάρος.  
            Από τη στιγμή που η τιμή της κρεατινίνης αποτέλεσε στοιχείο 
υπολογισμού του MELD , που από το 2002 δίνει προτεραιότητα στους 
αναμένοντες στη λίστα για μόσχευμα, το ποσοστό των υποψηφίων για 
ΣΜΗΝ αυξήθηκε από 2.2% το 1999 σε 6% το 2007 (www.unos.org) 
καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να αποφευχθούν οι υπερβολές [11]. 
Διενεργήθηκε λοιπόν μία διεθνής συνάντηση ηπατολόγων – χειρουργών - 
νεφρολόγων και συντονιστών μεταμοσχεύσεων ώστε να καταλήξουν σε 
κάποια κριτήρια (consensus conference). Έτσι, ασθενείς με βαριά νεφρική 
ανεπάρκεια που χρειαζόταν τουλάχιστον 8 εβδομάδων θεραπεία 
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας  με Τεχνητό Νεφρό έμπαιναν στη 
λίστα για ΣΜΗΝ. Επίσης, επειδή όσοι είχαν μέτρια νεφρική ανεπάρκεια με 
GFR<30ml/min φάνηκε ότι μέσα στα 3 χρόνια μετά τη ΜΤΧΗ 
υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, εισηγήθηκαν να εισαχθούν κι αυτοί στη 
λίστα [12]. Ακόμη, οι ασθενείς  με υποτροπιάζοντα επεισόδια ΟΝΑ που 
χρειάστηκαν αιμοκάθαρση και κατόπιν αποκατέστησαν νεφρική λειτουργία, 
θεωρείται ότι έχουν ελάχιστες ρεζέρβες και μπορεί να είναι υποψήφιοι μετά 
από νεφρική βιοψία [13]. 
 
             Το 2008 δημοσιοποιήθηκαν τα τελικά κριτήρια για ΣΜΗΝ [14]. 
 

1. ΧΝΑ με κίρρωση και συμπτωματική πυλαία υπέρταση με Wedge 
Pressure Gradient >10mmHg  στην ηπατική φλέβα. 



2. Ηπατική ανεπάρκεια και νεφροπάθεια με GFR<30ml/min. 
3. ΟΝΑ ή ΗΝΣ με κρεατινίνη >2mg/dl  και  αιμοκάθαρση > 8 

εβδομάδες. 
4. Ηπατική ανεπάρκεια και ΧΝΑ με βιοψία νεφρού που καταδεικνύει 

> 30% σπειραματοσκλήρυνση ή > 30% ίνωση.  

        Συνεχίζοντας στο δεύτερο παράγοντα κινδύνου το ηπατονεφρικό 
σύνδρομο (ΗΝΣ), είναι διαδεδομένος ο μύθος ότι ο νεφρός είναι 
φυσιολογικός και ότι η βλάβη θα υποστραφεί μετά από μια επιτυχημένη 
ΜΤΧΗ. Όμως γύρω στο  10% θα εμφανίσει ΧΝΑ μετά τη μεταμόσχευση, 
ενώ για τη σταδιακή βελτίωση όσων αναλαμβάνουν χρειάζονται πάνω από 
3 μήνες [15]. Ευτυχώς υπάρχει πλέον αρκετή γνώση για την 
παθοφυσιολογία του συνδρόμου: σπλαχνική αγγειοδιαστολή εξαιτίας της 
πυλαίας υπέρτασης και της τοπικής αύξησης του αζώτου ΝΟ και των 
προσταγλανδινών με ταυτόχρονη ενεργοποίηση νορεπινεφρίνης, 
αγγειοτενσίνης ΙΙ, βαζοπρεσσίνης, λευκοτριενών κ.α., που προκαλούν 
εκλεκτική νεφρική αγγειοσύσπαση και πτώση του GFR. Ο σημαντικός 
ρόλος που παίζει η ενδονεφρική αγγειοσύσπαση στην ανάπτυξη του ΗΝΣ 
φάνηκε από τη  χρήση του δείκτη αντίστασης που μετρήθηκε 
υπερηχογραφικά. Οι Platt et al απέδειξαν ότι ο δείκτης > 0.7 σε 
κιρρωτικούς με φυσιολογική κρεατινίνη προδιέθετε σε νεφρική 
δυσλειτουργία μετά τη μεταμόσχευση, ανάγκη για αιμοκάθαρση και 
μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας [16]. 

         Στην προεγχειρητική περίοδο είναι κρίσιμο να αποφευχθούν όλοι 
εκείνοι οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του, όπως είναι η 
χορήγηση μεγάλων δόσεων διουρητικών, λακτουλόζης, σκιαστικών, μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών και αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης-2. Οι 
παρακεντήσεις μεγάλου όγκου ασκιτικού υγρού μπορούν επίσης να 
προδιαθέσουν σε ΗΝΣ μέσω της κυκλοφορικής ανεπάρκειας (paracenteses-
induced circulatory dysfunction). Αν και δεν έχει πλήρως κατανοηθεί ο 
μηχανισμός, η ταχεία αφαίρεση μεγάλης ποσότητας υγρού επιφέρει μείωση 
των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων και ενεργοποίηση του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Αυτή η αιφνίδια 
μεταβολή του αιμοδυναμικού προφίλ θεωρείται ότι προκαλεί τη νεφρική 
προσβολή. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να είναι ωφέλιμη η 
ταυτόχρονη χορήγηση κολλοειδών που αυξάνουν τον ενδαγγειακό όγκο, 
οπότε σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη 
των Παθήσεων Ήπατος, σε παρακέντηση>5lt ασκιτικού υγρού δίνουμε 8 
gr/l αλβουμίνη [17]. Ειδικά σε ασθενείς με αυτόματη βακτηριδιακή 
περιτονίτιδα η έγχυση αλβουμίνης 1.5gr/kg Σ.Β. αρχικά και 1gr/kg την 3η 
ημέρα αποδείχθηκε ότι μειώνει τη νεφρική ανεπάρκεια και τη θνητότητα, 
ιδίως σε όσους είχαν ήδη νεφρική προσβολή και ίκτερο [18]. Πέραν της 
περιτονίτιδας και οι λοιμώξεις χοληφόρων, γαστρεντερικού και 
ουροποιητικού συστήματος φάνηκε ότι προδιαθέτουν σε ΟΝΑ στους 
ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, γι΄αυτό και κατέληξαν στην 
οδηγία για σύγχρονη χορήγηση αντιμικροβιακών και αλβουμίνης σε 
κιρρωτικούς με χολερυθρίνη>4mg/dl ,κρεατινίνη>1 mg/dl  και ουρία>30 
mg/dl [19].  
           Σε ήδη εγκατεστημένο ΗΝΣ επιβάλλεται η θεραπεία του προ της 
μεταμόσχευσης είτε με τοποθέτηση TIPS (Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunts), είτε με χορήγηση σπλαχνικών αγγειοσυσπαστικών 



που μπλοκάρουν την αγγειοδιασταλτική δράση του γλυκογόνου, όπως α1- 
αγωνιστές, σωματοστατίνη, οκτρεοτίδη. Έχει δοκιμαστεί ακόμη το 
ουρσοδεοξυχολικό οξύ που μειώνει την τοξικότητα των χολικών αλάτων, 
των ενδοτοξινών και την εντερική παραγωγή ΝΟ. Στη μετεγχειρητική 
περίοδο χρησιμοποιήθηκε και η ανοσοσφαιρίνη IgG για την 
απενεργοποίηση του συμπληρώματος, το οποίο συνεισφέρει στο να 
περιοριστεί περαιτέρω η νεφρική προσβολή.  
           Όσον αφορά την ήδη εγκατεστημένη μεμβρανοϋπερπλαστική 
σπειραματονεφρίτιδα και τη μικτή κρυοσφαιριναιμία σχετιζόμενες με τη 
χρόνια ηπατίτιδα C ή τη μεμβρανώδη νεφροπάθεια σχετιζόμενη με την 
ηπατίτιδα Β, θα πρέπει να γίνει κατευθυνόμενη θεραπεία (με 
ανοσοκατασταλτικά ή αντιφλεγμονώδη), όπως και να ληφθεί αγωγή που να 
αναχαιτίζει την ίνωση (με αντιϋπερτασικά, υπολιπιδαιμικά ή υποπρωτεϊνική 
δίαιτα). Σε γενικές γραμμές χρειάζεται επαρκής έλεγχος της υπέρτασης, 
του σακχαρώδη διαβήτη και της υπερλιπιδαιμίας προεγχειρητικά, για να 
έχουμε καλύτερη συμπεριφορά του νεφρού μετεγχειρητικά.  
           Τέλος, στην προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια με ίκτερο μελέτες 
αποδεικνύουν τη νεφροτοξικότητα των χολικών αλάτων, που επηρεάζουν 
τη σωληναριακή έκκριση και μειώνουν τη GFR.  Πάνω σ΄αυτό βασίζεται και 
η προσπάθεια να μειωθεί η υψηλή χολερυθρίνη προεγχειρητικά με το 
ειδικό σύστημα MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System), γιατί 
αυτό αποδείχθηκε ότι θα βελτιώσει την επιβίωση μεταμοσχευτικά [20]. 
Επίσης, στην κίρρωση μειώνεται η κάθαρση των τοξινών που παράγονται 
στο έντερο και αυτή η ενδοτοξιναιμία προκαλεί νεφρική δυσπραγία μέσω 
της εκλεκτικής αγγειοσύσπασης των νεφρικών αγγείων και της 
ενεργοποίησης του καταρράκτη της φλεγμονής, που συσσωρεύει 
ουδετερόφιλα στο νεφρικό παρέγχυμα. Ακόμα, η ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος και των ανοσοσυμπλεγμάτων στην τελικού σταδίου 
ηπατική  νόσο, προκαλεί άμεση βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης στο 
νεφρό, με πολλές πειραματικές μελέτες να αποδεικνύουν ότι η νεφρική 
δυσλειτουργία που συνοδεύει την κίρρωση είναι και  προϊόν φλεγμονής 
[21].  
   
 
 
 
                         ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

 Αιμοδυναμική αστάθεια κατά την εισαγωγή στην αναισθησία και 
την ανηπατική φάση 

 Μεγάλη αιμορραγία και ανάγκη για πολλαπλές μεταγγίσεις 
προϊόντων αίματος 

 Κλασσική χειρουργική τεχνική έναντι piggy-back  

 

         Ο αποκλεισμός της πυλαίας και της κάτω κοίλης φλέβας κατά την 
ανηπατική φάση διακόπτει τη φλεβική επιστροφή από τα κάτω άκρα και 
όλο το σπλαχνικό πεδίο και έτσι μειώνει την καρδιακή παροχή & την 
αρτηριακή πίεση, αυξάνει τις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις και 
μειώνει την αιματική διήθηση σε ζωτικά όργανα. Με τη νέα piggy-back 
τεχνική μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ΟΝΑ μετά τη ΜΤΧΗ κι αυτό 



μάλλον οφείλεται στη μείωση των απωλειών αίματος στον 
οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, όπως και στο ότι επιτρέπει τη φλεβική επιστροφή 
στην καρδιά. Θεωρήθηκε ότι, διατηρώντας με αυτήν την τεχνική τη ροή 
στην κάτω κοίλη φλέβα, είναι η πιο «φυσιολογική μέθοδος» για να 
αφαιρεθεί το πάσχον ήπαρ, γιατί αποφεύγεται κατά την ανηπατική φάση η 
μαζική χορήγηση υγρών που χρειαζόταν με την κλασσική μέθοδο. Είναι 
πλέον κοινός τόπος σε όλα τα χειρουργεία, πολύ δε περισσότερο στη ΜΤΧΗ, 
ότι η αιμοδυναμική σταθερότητα, ο έλεγχος των μεγάλων απωλειών 
αίματος, η βελτιστοποίηση της καρδιακής παροχής και το ισοζύγιο υγρών 
βοηθούν στην προστασία του νεφρού. 

          Επειδή μεγάλες αιμοδυναμικές αλλαγές συμβαίνουν κατά την 
επαναιμάτωση του μοσχεύματος, οι νεφροί όπως και άλλα ζωτικά όργανα 
εκτίθενται σε μία πλημμύρα φλεγμονωδών κυτταροκινών. Ειδικά το 
αγγειακό ενδοθήλιο, όπως και το σπείραμα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο 
καθ΄όλο το διάστημα ισχαιμίας-επαναιμάτωσης με το ρίσκο  
μικροθρομβώσεων και απώλειας των τοπικών αγγειοδραστικών 
μηχανισμών προστασίας [22]. Ο στόχος κατά τη διάρκεια της ΜΤΧΗ είναι 
να διατηρηθεί η αιμόσταση χωρίς να χρειαστούν πολλές μεταγγίσεις. 
Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Αναισθησιολόγων το όριο για 
μετάγγιση ερυθρών είναι Hb:6-10gr/dl, πλάσματος INR:1.5 και 
αιμοπεταλίων PLT:50000. Στη μελέτη των Massicotte et al [23] 
εφαρμόστηκε μία στρατηγική ισογκαιμικής αιμοαρραίωσης και χαμηλής 
ΚΦΠ («κρατώντας τον άρρωστο στεγνό»), που μείωσε την ανάγκη για 
πολλά προϊόντα αίματος κι αυτό οδήγησε σε λιγότερες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης και της νεφρικής ανεπάρκειας [24]. 
Μελετήθηκε επίσης η χρήση της απροτινίνης (trasylol), των διουρητικών 
αγκύλης και της «νεφρικής δόσης» της ντοπαμίνης χωρίς κανένα όφελος. 
Δοκιμάστηκαν αρκετά θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του 
συνδρόμου επαναιμάτωσης, όπως αγγειοδιασταλτικά, αντιοξειδωτικά, 
δεσμευτές ελευθέρων ριζών χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Μόνο η Ν-
ακετυλοκυστεϊνη φαίνεται να μπορεί να ενεργοποιήσει τον endothelium 
derived relaxing factor βελτιώνοντας τη μικροκυκλοφορία [25], όπως  και 
το εισπνεόμενο ΝΟ (σε 80ppm) έδειξε να βελτιώνει τη λειτουργία του 
μοσχεύματος  [26]. 

           Στους αρρώστους δε με εγκατεστημένη νεφρική ανεπάρκεια, 
εξαρτώμενη από Τεχνητό Νεφρό που υπόκεινται σε ΜΤΧΗ, έχει περιγραφεί 
σε πρόσφατη μελέτη του 2009 με 41 περιστατικά η εφαρμογή της 
συνεχούς αιμοδιαδιήθησης (CRRT) κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με 
πολύ καλά αποτελέσματα. Εκτός από το καλύτερο δυνατό μεταβολικό, 
οξεοβασικό και ουραιμικό έλεγχο που προσφέρει η μέθοδος, γινόμενη 
μάλιστα αιμοδυναμικά ανεκτή, δεν χρειάστηκε παραπάνω αντιπηκτικό για 
να λειτουργήσει, δεν είχε καθόλου δυσμενή συμβάματα και κατάφερε να 
διατηρήσει ένα ισοζυγισμένο ή και αρνητικό ισοζύγιο (αν αυτό ήταν 
επιθυμητό). Οι επιζήσαντες μάλιστα στον 1 χρόνο είχαν αποκαταστήσει  
μερικώς τη νεφρική λειτουργία χωρίς ανάγκη για αιμοκάθαρση. Η μέθοδος 
εφαρμόστηκε κατά περίπου το ήμισυ του χρόνου χειρουργείου (4-5 ώρες) 
εύκολα και ασφαλώς, οπότε προτείνεται να δοκιμαστεί και ευρέως [27].  

 

 



                         ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 ΟΣΝ από ισχαιμική ή τοξική προσβολή 
 Πρωτοπαθής ή καθυστερημένη δυσλειτουργία ηπατικού 

μοσχεύματος 
 Σύνδρομο μετά την επαναιμάτωση 
 Νεφροπάθεια από σκιαστικά 
 Φαρμακευτική διάμεση νεφρίτις 
 Παρατεταμένη χρήση αγγειοσυσπαστικών 
 Λοίμωξη 
 Επανεγχείρηση 
 Πολλαπλές μεταγγίσεις προϊόντων αίματος 
 Σύνδρομο αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης 
 CNI τοξικότητα 

 

        Το monitoring που παρέχει η ΜΕΘ άμεσα μετεγχειρητικά εξασφαλίζει 
την έγκαιρη αναπλήρωση όγκου, την αντιμετώπιση  της αιμορραγίας και 
την καρδιαγγειακή σταθερότητα, που θα επιτρέψουν στο να επανέλθει η 
ομοιοστασία του οργανισμού. Έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου 
αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης και ταχεία αντιμετώπιση του 
φαρμακευτικά ή χειρουργικά προστατεύει το νεφρό από επιπλέον 
προσβολή. Από την άλλη, επανεγχείρηση λόγω επιπλοκών, σήψη ή χρήση 
σκιαστικών θέτουν το νεφρό σε επιπλέον κίνδυνο. Όπως και η χολόσταση, 
που συνοδεύει τη δυσπραγία του ηπατικού μοσχεύματος δρα αθροιστικά. 

        Η υποστροφή της ΟΝΑ έχει μελετηθεί στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας όπου εφαρμόζονται τεχνικές αναπλήρωσης της νεφρικής 
λειτουργίας [10]  και βρέθηκε  ότι: 

Α) εάν οι ασθενείς επιβιώσουν, η νεφρική λειτουργία αποκαθίσταται στο 
40-95%. 

Β) η μεμβράνη διάλυσης δεν παίζει σπουδαίο ρόλο. 

Γ) η δόση της διάλυσης είναι σημαντική. 

Δ) η αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας διαφαίνεται 2-3 εβδομάδες 
μετά. Σημειώνεται και πιο καθυστερημένη επαναφορά στους 3-6 μήνες 
μετά την ΟΝΑ, αλλά τότε δεν επανέρχεται ποτέ πλήρως στο φυσιολογικό. 

         Το πρωτόκολλο της καθυστερημένης έναρξης CNI  (την 3η έως 7η 
ημέρα) με τη συνδυασμένη δόση εφόδου αντισωμάτων εξάλειψης 
λεμφοκυττάρων (θυμογλοβουλίνη) ή μη εξάλειψης λεμφοκυττάρων 
(αναστολείς των υποδοχέων της ιντερλευκίνης-2) σε ασθενείς με 
προϋπάρχουσα νεφρική νόσο, μπορεί όχι μόνο να μην την επιδεινώσει, 
αλλά και να την βελτιώσει μετά τη ΜΤΧΗ χωρίς να αυξήσει τον κίνδυνο 
απόρριψης. Ειδικά στη μελέτη των Zaghla et al [28], η χορήγηση sirolimus 
χωρίς CNI στους ασθενείς με νεφρική νόσο είναι καλά ανεκτή, χωρίς να 
επηρεάζει την επιβίωση του μοσχεύματος ή του αρρώστου και επιπρόσθετα 
προστατεύει από την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Όπως φάνηκε 
βέβαια σε όλα τα πρωτόκολλα αποφυγής των CNI (κατεξοχήν 
νεφροτοξικών παραγόντων μετά τη ΜΤΧΗ) μπορεί να βελτιώνεται η 



νεφρική λειτουργία, αλλά η σοβαρή θρομβοπενία και η καθυστερημένη 
επούλωση του τραύματος αποτελούν σοβαρές παρενέργειες αυτών, 
περιορίζοντας τη χρήση τους εν αναμονή νέων μελετών με μακροχρόνιο 
follow up. 

           Ακόμα, μελέτες γίνονται για την επίδραση των αναστολέων 
διαύλων ασβεστίου (διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη) και των αναστολέων του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, που θεωρητικά μπορούν να 
προστατέψουν από τη χρόνια σωληναριακή, διάμεση και αγγειακή νεφρική 
βλάβη που προκαλούν οι CNI. Τα πρώτα μειώνουν την αγγειοσύσπαση του 
προσαγωγού αρτηριδίου και τα δεύτερα αναστέλλουν τη δράση του 
αυξητικού παράγοντα Β και άλλων μεσολαβητών που προκαλούν χρόνια 
ίνωση, οπότε προτάθηκαν για την προφύλαξη από τη νεφροτοξικότητα των 
CNI [29]. Οι CNI αποτελούν το θεμέλιο λίθο της ανοσοκαταστολής μετά τη 
ΜΤΧΗ, αλλά σχετίζονται με αρτηριακή υαλίνωση, σωληναριακή ατροφία και 
διάμεση ίνωση. Αν λοιπόν η νεφρική βιοψία πριν τη μεταμόσχευση δείξει 
σοβαρή ισχαιμική βλάβη, θεωρείται λίγο απίθανο να αναλάβει ο νεφρός 
μετά, ειδικά εάν υποστεί τις αγγειοσυσπαστικές ή αποπτωτικές συνέπειες 
των συγκεκριμένων φαρμάκων. 

          Τέλος, να σημειώσουμε ότι στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου 
Θεσσαλονίκης τα στοιχεία μας δείχνουν, ότι την τελευταία τριετία (2008-
2010) σε 79 μεταμοσχευθέντες, το ποσοστό της εμφάνισης ΟΝΑ ανήλθε 
στο 29.3%, με το 1/3 εξ΄αυτών να χρειάστηκε αιμοκάθαρση. Αυτοί οι 
ασθενείς είχαν στην πλειοψηφία τους προϋπάρχουσα νεφρική νόσο, 
υψηλότερο MELD, υψηλότερο APACHE II, κυκλοφορικό shock  και σήψη. 

 

                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:   

         Είναι συχνή η εμφάνιση ΟΝΑ και  ΧΝΑ μετά τη ΜΤΧΗ στους 
μακροχρόνια επιζήσαντες με καλή λειτουργία του μοσχεύματος. Μία 
επιθετική στρατηγική προστασίας του νεφρού δέον να χαραχθεί προ – κατά 
– μετά την εγχείρηση, γιατί αυτό είναι εξίσου σημαντικό για την επιβίωση 
των ασθενών, με το θεραπευτικό πλάνο που μπαίνει σε εφαρμογή για να 
διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του ηπατικού μοσχεύματος. 

         Η νεφρική λειτουργία πρέπει επακριβώς να καθοριστεί πριν τη ΜΤΧΗ 
και όταν υπάρχει ένδειξη να διενεργείται νεφρική βιοψία. Στην περίπτωση 
που τα ιστολογικά ευρήματα δείχνουν σημαντική σπειραματική και διάμεση 
ίνωση, αυτό προδιαθέτει κατά πολύ στην ανάπτυξη τελικού σταδίου ΧΝΑ 
μετά τη ΜΤΧΗ και τότε μπαίνει το ερώτημα για πιθανή  συνδυασμένη 
μεταμόσχευση και των 2 οργάνων. Εάν η προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη 
θεωρείται αντιστρεπτή, τότε πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα 
θεραπευτικά μέτρα για να οδηγηθεί στο χειρουργείο έχοντας αυξήσει τη 
νεφρική αιματική ροή και αποκλείσει την ενεργοποίηση του καταρράκτη 
της φλεγμονής. 
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ: 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 

Μουλούδη Ελένη, 

Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ ΓΠΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Οι δείκτες επιβίωσης μετά μεταμόσχευση ήπατος συνεχώς βελτιώνονται αυξάνοντας 

το ποσοστό ετήσιας επιβίωσης στο 85%. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη χρήση 

καλυτέρων ανοσοκατασταλτικών παραγόντων, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 

λοιμώξεων και στη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών. Η νοσηρότητα όμως και η 

θνητότητα που οφείλεται σε σηπτικές επιπλοκές παραμένει μείζον πρόβλημα1. Σε πολλά 

κέντρα, οι λοιμώξεις αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου μετά μεταμόσχευση ήπατος, 

αγγίζοντας ποσοστό έως και 64% των θανάτων2. Οι συνηθέστερες λοιμώξεις είναι οι 

βακτηριακές (48%), οι μυκητιασικές (22%) και οι ιογενείς (12%). Τα 2/3 των ασθενών 

που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος θα εμφανίσουν τουλάχιστον ένα σηπτικό 

επεισόδιο3 ή σε άλλες σειρές αντιστοιχούν 1 έως 2,5 σηπτικά επεισόδια ανά ασθενή4,5.  

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ορισμοί του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS), της 

σήψης, της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ, διατυπώθηκαν από το Surviving Sepsis 

Campaign (πίνακας 1)6.  Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά σε σηπτικούς ασθενείς. Έχει βρεθεί ότι το 39,8% των ασθενών 

με οξεία ηπατική ανεπάρκεια εμφανίζει το σύνδρομο και μάλιστα αυτό συσχετίζεται με τη 

σοβαρότητα της νόσου και την εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας7.  

Η λοίμωξη είναι η συχνότερη αιτία πυρετού στους ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος 

(το 78% των περιπτώσεων πυρετού οφείλεται σε λοιμώδη αίτια). Μη λοιμώδη αίτια 

πυρετού αποτελούν: η κακοήθεια, η απόρριψη, η αντίδραση στη μετάγγιση αίματος ή 

παραγώγων, τα φαρμακευτικά αίτια και η ανεπάρκεια επινεφριδίων8,9.   

 

Β. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
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Προδιαθεσικοί παράγοντες για εμφάνιση λοίμωξης μετά από μεταμόσχευση ήπατος 

θεωρούνται: 

Β1.  προηγούμενη λοίμωξη του λήπτη ή του δότη, που αναζωοπυρώνεται μετά 

την έναρξη της ανοσοκαταστολής (μεγαλοκυτταροїός (CMV), ερπητοїοί, φυματίωση, 

σύφιλλη, Ηπατίτιδα) ή προηγούμενος αποικισμός που οδηγεί μεταμοσχευτικά σε λοίμωξη 

(ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA), ανθεκτικός στη 

βανκομικίνη εντερόκοκκος (VRE))10,11. Παρόλα αυτά, ο αποικισμός από MRSA και VRE δεν 

αποτελούν αντένδειξη για μεταμόσχευση12.  

Β2. η μεγάλη διάρκεια χειρουργίου (>12 ώρες) ή η επανεγχείρηση13) 

Β3. η επιλογή  χολικής αναστόμωσης τύπου Roux-en-Y 

Β4. οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις κοιλίας 

Β5. η προεγχειρητική τιμή SGOT πάνω από 60 IU/L 

Β6. η προεγχειρητική λοίμωξη από μεγαλοκυτταροїό  

Β7. η απόρριψη ή δυσλειτουργία του μοσχεύματος (λόγω αύξησης της  

     ανοσοκαταστολής)3,13. 

 

Γ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Υπάρχουν γενικά 3 προσεγγίσεις για την πρόληψη των λοιμώξεων σε ασθενείς με 

μεταμόσχευση ήπατος: 

Γ1. Ο προεγχειρητικός εμβολιασμός, καθώς η αντιαπορριπτική αγωγή τροποποιεί 

την ανοσολογική απάντηση στον μετεγχειρητικό εμβολιασμό14. Μετεγχειρητικός 

επαναληπτικός εμβολιασμός για pneumonococcal και influenza κρίνεται πολλές φορές 

απαραίτητος, αν και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να ελαττωθεί μεταμοσχευτικά.  

Γ2. Η αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη περιλαμβάνει: 

 την περιεγχειρητική χημειοπροφύλαξη με σκοπό την πρόληψη των λοιμώξεων 

του χειρουργικού τραύματος. Επιλέγεται βάσει της χλωρίδας του δέρματος, 

τον πιθανό αποικισμό ή λοίμωξη του λήπτη ή του δότη και της τοπικής 

επιδημιολογίας15.  

 Τη  χορήγηση trimethoprim-sulfamethoxazole για 3 έως 6 μήνες (προφύλαξη 

για πνευμονία από Pneumonocystis carinii (έως 10-14% στις ΗΠΑ σε ασθενείς 

χωρίς προφύλαξη), Listeria, Nocardia, Toxoplasma και πολλά κοινά 

παθογόνα16) 
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 Τη χορήγηση ganciclovir/valganciclovir για 3-6 μήνες για CMV κυρίως σε 

D+/R- και R+17, αλλά και herpesviruses, Epstein-Barr) και  

 Τη χορήγηση fluconazole ή liposomal amphotericin B ή εχινοκανδίνη για 

τουλάχιστον 7 έως 14 (ή και 30) μέρες, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για 

μυκητιακή λοίμωξη όπως ασθενείς με προεγχειρητική νεφρική ανεπάρκεια, 

κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, μακρά προεγχειρητική νοσηλεία, 

προεγχειρητική χρήση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, μαζική μετάγγιση, 

πρώιμη επανεγχείρηση ή επαναμεταμόσχευση18,19. Σε μεταανάλυση 10 

τυχαιοποιημένων μελετών σε 1106 ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος 

βρέθηκε ότι η αντιμυκητιακή προφύλαξη δεν επηρεάζει την θνητότητα αλλά 

ελαττώνει τις μυκητιακές λοιμώξεις κατά 75%. Η επίπτωση διηθητικών 

μυκητιακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς αγγίζει το 5-40% με 

θνητότητα 6-77% σε λοίμωξη από κάντιντα και 50-100% από ασπέργιλλο. 

 

Γ3. Προφυλακτική και πρόδρομη CMV θεραπεία (preemptive therapy). H 

CMV λοίμωξη τετραπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου στους ασθενείς μετά μεταμόσχευση 

ήπατος. Η πρόδρομη θεραπεία αναφέρεται στη χορήγηση ganciclovir/valganciclovir μόνο 

όταν υπάρχει CMV αντιγοναιμία ή θετική PCR ορού18,20,21. 

Γ4. Σε ασθενείς μετά μεταμόσχευση ήπατος η επίπτωση λοίμωξης από 

μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης 8-100πλασιαζεται στις χώρες που ενδημεί. Εμφανίζεται 

σε ποσοστό 0,35-15% κυρίως μέσω αναζωοπύρωσης μετά την έναρξη της 

ανοσοκαταστολής και αυξάνει πολύ τον κίνδυνο κακής έκβασης22.   

Προμεταμοσχευτική αντιφυματική προφύλαξη ή θεραπεία πρέπει να χορηγείται σε 

υποψήφιο λήπτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξής ενδείξεις: δερματικό τεστ >5mm πριν τη 

μεταμόσχευση, με επαρκής προφύλαξη, πρόσφατη θετικοποίηση δερματικού τεστ, 

ακτινολογικά ευρήματα προηγούμενης λοίμωξης χωρίς λήψη προφύλαξης, ιστορικό μη 

επαρκούς θεραπείας, επαφή με νοσούντα ασθενή και λήψη μοσχεύματος από δότη με 

ιστορικό μη επαρκούς θεραπείας. Αν είναι δυνατόν η θεραπεία πρέπει να ολοκληρώνεται 

πριν την μεταμόσζχευση. Η αντιφυματική προφύλαξη ως ρουτίνα μετά την μεταμόσχευση 

παραμένει αμφιλεγόμενη και λόγω της ηπατοτοξικότητάς της (ισονιαζίδη) και λόγω των 

αλληλεπιδράσεών της με τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (ριφαμπικίνη) που διαρκεί για 

εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. 
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Δ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η σοβαρή σήψη και το σηπτικό σοκ αποτελούν τεράστιο πρόβλημα στο χώρο της 

υγείας, αφορώντας εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και με θνητότητα τουλάχιστον 

25%23. Η θνητότητα της σοβαρής σήψης σε ευαίσθητες ομάδες ασθενών, όπως ασθενών 

με οξεία ηπατική ανεπάρκεια ανέρχεται σε 59%, ενώ του σηπτικού σοκ σε 98%7.  Το 2008 

δημοσιεύθηκαν οι νέες διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της 

σοβαρής σήψης και του σηπτικού  σοκ24. Πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι οι 

κατευθυντήριες οδηγίες δεν αντικαθιστούν το κλινικό κριτήριο και η αντιμετώπιση κάθε 

ασθενή πρέπει να εξατομικεύεται. Η ποιότητα τεκμηρίωσης των οδηγιών αυτών βασίστηκε 

στο σύστημα GRADE που κατηγοριοποιεί την τεκμηρίωση ως υψηλή (grade A), μέτρια 

(grade B), χαμηλή (grade C) και πολύ χαμηλή (grade D). Το σύστημα GRADE 

κατηγοριοποιεί επίσης τις συστάσεις σε ισχυρές (grade 1) ή ασθενείς (grade 2). Η ισχυρή 

σύσταση αποδίδεται με τον όρο «σύσταση», «συνιστάται», ενώ η ασθενής με τον όρο 

«πρόταση», «προτείνεται». 

Χρησιμοποιούνται τα σύμβολα • όταν συνιστάται, ° όταν προτείνεται και στην 

παρένθεση ο βαθμός τεκμηρίωσης βάσει του συστήματος GRADE. 

 

Για την έγκαρη  διάγνωση απαιτείται:25,26 

•  Λήψη απαραίτητων καλλιεργειών πριν την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής, χωρίς όμως  

   σημαντική καθυστέρηση (1C) 

   Λήψη 2 τουλάχιστον αιμοκαλλιεργειών ως εξής: 

   Μία τουλάχιστον αιμοκαλλιέργεια από περιφερική παρακέντηση και 

   Μία αιμοκαλλιέργεια από κάθε ενδαγγειακό καθετήρα, που είναι τοποθετημένος >48  

   ώρες 

   Καλλιέργειες από άλλες θέσεις, αναλόγως των κλινικών ενδείξεων 

 • Εάν είναι ασφαλές, απεικονιστικός έλεγχος για πιθανή εστία λοίμωξης. Παρακλίνιος 

   έλεγχος, όπως με υπερήχους,  είναι χρήσιμος σε αυτές τις συνθήκες, όπως για την  

   διάγνωση ενδοκοιλιακού ή ενδοηπατικού αποστήματος  (1C) 

 

Είναι σημαντικό οι καλλιέργειες να είναι ποσοτικές ή ημιποσοτικές. Δείκτες φλεγμονής 

όπως η προκαλσιτονίνη, αν και χρήσιμοι δεν είναι ειδικοί. Η “gold standard” 
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μικροβιολογική διάγνωση περιλαμβάνει σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος εκτός των 

καλλιεργειών και ιστολογική επιβεβαίωση. 

 

Ε. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ε1. Αντιβιοτική θεραπεία27-30 

• Έναρξη ενδοφλέβιας αντιβίωσης όσον το δυνατόν γρηγορότερα και πάντα μέσα στην 

   πρώτη ώρα της διάγνωσης της σοβαρής σήψης (1D) ή του σηπτικού σοκ (1B) 

• Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά έναντι πιθανών μικροβίων/μυκήτων και με καλή 

  διεισδυτικότητα στην πιθανή εστία λοίμωξης (1B) 

• Καθημερινή επανεκτίμηση αντιβιοτικής αγωγής για βελτίωση αποτελεσματικότητας,  

  πρόληψη αντοχής, αποφυγή τοξικότητας και ελάττωσης του κόστους (1C) 

° Συνδιασμός αντιβιοτικών για ψευδομοναδικές λοιμώξεις (2D) 

° Συνδιασμός αντιβιοτικών σε ουδετεροπενικούς ασθενείς (2D) 

° Χορήγηση συνδιασμού αντιβιοτικών ≤3-5 μέρες και αποκλιμάκωση αναλόγως 

   ενδείξεων(2D) 

 • Διάρκεια θεραπείας έως 7-10 μέρες, περισσότερες σε αργή ανταπόκριση ή σε 

   μυκητιασικές λοιμώξεις ή σε ανοσοανεπάρκειες, όπως ουδετεροπενία (1D) 

• Διακοπή αντιβιοτικών αν η αιτία δεν είναι λοιμώδης (1D) 

 

Καθυστέρηση έναρξης αντιβιοτικής αγωγής έστω και για μία ώρα ή χορήγηση 

ακατάλληλης αγωγής συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση της θνητότητας27. Πρέπει επίσης 

να τονιστεί ότι οι αρνητικές αιμοκαλλιέργειες ανέρχονται σε ποσοστό έως και 50% σε 

περιπτώσεις σοβαρής σήψης και σηπτικού σοκ και το κλινικό κριτήριο σε αυτές τις 

περιπτώσεις αποκτά καθοριστική σημασία. 

Η κρίσιμη πρώτη επιλογή αντιβιοτικής αγωγής εξαρτάται από την εστία λοίμωξης, 

τα πιθανά παθογόνα της εστίας και από παράγοντες κινδύνου πολυανθεκτικών 

παθογόνων όπως: 

-λήψη αντιβιοτικών κατά τις τελευταίες 90 ημέρες,  

-νοσοκομειακή νοσηλεία που διαρκεί περισσότερο από 5 ημέρες 

-ανοσοκαταστολή  

-διάρκεια μηχανικού αερισμού και 

-επιδημιολογία αντοχής στο συγκεκριμένο τμήμα ή ΜΕΘ 
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 Ειδικότερα, οι λοιμώδεις επιπλοκές μετά μεταμόσχευση ήπατος είναι σημαντικότατες 

γιατί επηρεάζουν άμεσα την επιβίωση. Πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη χορήγησης 

στον ίδιο ασθενή  αντιμικροβιακών που ανήκουν σε ομάδες που χορηγήθηκαν τις 

τελευταίες 2 εβδομάδες. Η κολυμικίνη προστίθεται στην αγωγή εφόσον ο ασθενής έχει 

συμπληρώσει 10 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Υπάρχουν αξιόπιστα βιβλιογραφικά 

δεδομένα που υποστηρίζουν την υπεροχή της λινεζολίδης στη θεραπεία της πνευμονίας 

από σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)26,27. Αν απομονωθεί ευαίσθητος 

σταφυλόκοκκος (MSSA), η αγωγή πρέπει να αλλάξει σε αντισταφυλοκοκκική πενικιλλίνη, η 

οποία είναι πιο αποτελεσματική. 

Αναερόβια κάλυψη απαιτείται σε πνευμονία από τεκμηριωμένη εισρόφηση, σε 

νεκρωτική πνευμονία, σε πνευμονικό απόστημα και σε βρογχοπλευρικό συρίγγιο. Να 

σημειωθεί ότι οι αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη, 

ντοριπενέμη), η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, η αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη και η 

μοξιφλοξασίνη από τις νεότερες κινολόνες, έχουν δραστικότητα και έναντι όλων των 

αναερόβιων μικροοργανισμών26. 

Όσον αφορά στην επιλογή μονοθεραπείας ή συνδυαστικής αντιμικροβιακής αγωγής, 

έχει δειχθεί με μελέτες υψηλής τεκμηρίωσης, ότι είναι ίσης αποτελεσματικότητας32. 

Συνδυασμός προτείνεται σε λοιμώξεις από Pseudomonas ανεξάρτητα ευαισθησιών και σε 

ουδετεροπενικούς ασθενείς με σοβαρή σήψη ή σηπτική καταπληξία26,33. Παραμένει όμως 

αμφιλεγόμενη η αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας σε ΜΕΘ με υψηλή πιθανότητα 

λοίμωξης από MDR ή XDR Gram- στελέχη. Παρόλο που δεν υποστηρίζεται από 

βιβλιογραφικά δεδομένα, ο συνδυασμός με αμινογλυκοσίδες συνιστάται για διεύρυνση του 

φάσματος με τη σύσταση η διάρκεια χορήγησης να μην υπερβαίνει τις 3-5 ημέρες.  

 Η χορήγηση αντιβιοτικών σε εισπνεόμενη μορφή μπορεί να εφαρμοστεί ως 

ενισχυτική θεραπεία στην περίπτωση πνευμονίας από πολυανθεκτικό ή πανανθεκτικό 

μικροοργανισμό (κολιμυκίνη, αμινογλυκοσίδες) και παράλληλα με τη χορήγηση 

κατάλληλης αγωγής ενδοφλεβίως.   

Η  έναρξη της ενδοφλέβιας χορήγησης αντιβιοτικών στη ΜΕΘ, πρέπει να αρχίζει την 

πρώτη ώρα της σοβαρής σήψης. Η έγκαιρη έναρξη ελαττώνει θεαματικά την θνητότητα. 

Έχει βρεθεί ότι χορήγηση κατάλληλης αγωγής που αρχίζει το πρώτο 24ωρο της λοίμωξης, 

υποτετραπλασιάζει την θνητότητα34. 
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Η ακατάλληλη ή ανεπαρκής αντιμικροβιακή θεραπεία χαρακτηρίζεται από ένα 

ή περισσότερα από: 

 Αναποτελεσματική εμπειρική θεραπεία 

 Λάθος επιλογή, δόση, διάρκεια 

 Επιλογή αντιβιοτικού στο οποίο το παθογόνο είναι ανθεκτικό. 

Η επιλογή γίνεται και με βάσει φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά δεδομένα.  

Η συχνότητα ακατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας ανέρχεται σε 17% για τις 

λοιμώξεις κοινότητας, 34% για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και 45% για τις νοσοκομειακές 

λοιμώξεις που επιπλέκουν λοίμωξη κοινότητας35. 

Οι συνέπειες της ακατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας είναι η αύξηση της 

θνητότητας και της νοσηρότητας, η παράταση του χρόνου νοσηλείας και του οφειλόμενου 

σ’ αυτήν κόστος, καθώς και η αύξηση της ανθεκτικότητας των παθογόνων στα 

αντιβιοτικά. Η θνητότητα διπλασιάζεται αν χορηγηθεί ακατάλληλη αγωγή35,36. 

Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών γίνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των 

καλλιεργειών. Στο σχήμα 1  δίνεται αλγόριθμος προσέγγισης στην αντιμετώπιση της 

λοίμωξης και στη χρήση των αντιβιοτικών26,37. 

Η αποκλιμάκωση αγωγής αφορά στην διακοπή αντιβιοτικών και τον περιορισμό του 

αντιμικροβιακού φάσματος, μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών και 

οδηγεί σε μείωση της θνητότητας ασθενών με VAP26,38. 

   Η γνώση της εθνικής και τοπικής επιδημιολογίας αυξάνει έως και 90% το ποσοστό 

κατάλληλης πρώτης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής39 και πιθανά βελτιώνει την έκβαση 

έναντι της «τυφλής» θεραπείας βάσει μόνο των κατευθυντήριων οδηγιών40,41. Έτσι, βάσει 

επιδημιολογικών στοιχείων αντοχής στις ελληνικές ΜΕΘ προτείνεται:  

 ΟΧΙ κινολόνες, κεφαλοσπορίνες γ’ και δ’ γενιάς σε ασθενείς με παράγοντες 

κινδύνου για πολυανθεκτικά παθογόνα 

 ΟΧΙ κεφαλοσπορίνες σε Enterobacter sp 

 Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ως το ισχυρότερο αντιψευδομοναδικό 

 Κολιμικίνη σε πολυανθεκτικό Acinetobacter 

 Καρβαπενέμη σε Klebsiella sp και Enterobacter sp 

 Καρβαπενέμη σε παθογόνα που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες 

(ESBL)  

 Υπό αμφισβήτηση η κάλυψη για S. Aureus (συχνότητα <2%) 
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Η τιγκεκυκλίνη μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική λύση για λοιμώξεις από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα (εκτός της ψευδομονάδας που δεν 

περιλαμβάνεται στο φάσμα της). Σημειώνεται ότι είναι επίσης δραστική έναντι του 

σταφυλοκόκκου του ανθεκτικού στην μεθικιλλίνη (MRSA) και του εντεροκόκκου του 

ανθεκτικού στην βανκομυκίνη (VRE).       

Ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης και το είδος της λοίμωξης διαφέρουν αναλόγως του 

χρόνου εμφάνισής τους μετά τη μεταμόσχευση. Οι περισσότερες μετεγχειρητικές 

λοιμώξεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 χρονικές περιόδους: από τη μεταμόσχευση 

έως 1 μήνα, 1-6 μήνες και μετά το εξάμηνο (σχήμα 2). Εντούτοις, οι μεταβολές στην 

ανοσοκαταστολή και η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών έχουν τροποποιήσει τη 

χρονική εμφάνιση των λοιμώξεων42. 

 

Χρονική περίοδος από τη μεταμόσχευση έως 1 μήνα: υπάρχουν 2 κύριες 

κατηγορίες λοιμώξεων σε αυτήν την χρονική περίοδο: λοιμώξεις που σχετίζονται με τον 

δότη ή το λήπτη και λοιμώδεις επιπλοκές της επέμβασης και της νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Οι άμεσες μεταμοσχευτικές λοιμώξεις είναι παρόμοιες με των μη 

ανοσοκατεσταλμένων μεταγχειρητικκών ασθενών. Επικρατούν οι βακτηριακές λοιμώξεις 

που συνήθως έχουν νοσοκομειακή προέλευση λόγω ύπαρξης κεντρικού φλεβικού 

καθετήρα, παροχετεύσεων και ενδοτραχειακού σωλήνα16. Υδρικές συλλογές, αιματώματα 

στην χειρουργηθείσα περιοχή πρέπει να παροχετεύονται εγκαίρως μια και η 

αντιμικροβιακή αγωγή από μόνη της δεν κρίνρται επαρκής. Συνηθέστερες είναι οι 

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και η πνευμονία. Ενδοκοιλιακά αποστήματα μπορεί να οφείλονται 

σε διαφυγή χολής ενώ ενδοηπατικά μπορεί να σχετίζονται με θρόμβωση ηπατικής 

αρτηρίας3. Αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για εμπειρική θεραπεία στην αρχική 

μετεγχειρητική περίοδο πρέπει να καλύπτουν Gram θετικούς κόκκους, Gram αρνητικά 

βακτήρια και αναερόβια. Τα τελευταία χρόνια επικρατούν οι Gram αρνητικές λοιμώξεις σε 

ποσοστό έως και το 52% των σηψαιμιών. Τα τρία συνηθέστερα μικρόβια είναι ο 

ανθεκτικός στην μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA), η κλεμπσιέλλα της 

πνευμονίας και η ψευδομονάδα43. Κατά τον πρώτο μήνα μετά τη μεταμόσχευση υπάρχει 

επίσης υψηλός κίνδυνος για μυκητιακές λοιμώξεις από Candida albicans αλλά πρόσφατα 

και non-albicans με δυσμενή επίπτωση στην αντιμετώπιση (ελαττωμένη ευαισθησία στη 

fluconazole) και στην επιβίωση. Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι σπάνιες κατά τη χρονική αυτή 
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περίοδο. Η κολίτιδα από C. difficile αφορά έως και το 8% των ασθενών μετά 

μεταμόσχευση ήπατος και κυρίως εμφανίζεται τον πρώτο μήνα44. 

 

Ε2. Αναγνώριση και έλεγχος εστίας λοίμωξης45-48 

• Η ειδική ανατομική εστία της λοίμωξης πρέπει να εντοπιστεί όσο το δυνατόν 

  γρηγορότερα (όπως διάχυτη περιτονίτιδα, χολαγγεїίτιδα) (1C) και εντός 6 ωρών από την  

  έναρξη της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ (1B) 

• Εκτίμηση αν απαιτούνται άλλοι χειρισμοί, όπως παροχέτευση αποστήματος (1C) 

• Άμεση αντιμετώπιση, μετά την επιτυχή αρχική αναζωογόνηση(1C)  

• Για έλεγχο εστίας επιλογή χειρισμού με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τις  

  λιγότερες επιπλοκές (όπως διαδερμική παρά χειρουργική παροχέτευση αποστήματος)  

  (1D) 

• Απομάκρυνση ενδαγγειακών καθετήρων αν θεωρούνται δυνητικά μολυσμένοι (1C) 

 

Προβλήματα στη διάγνωση και θεραπεία: 

1. Τα σημεία και τα συμπτώματα της λοίμωξης συχνά τροποποιούνται λόγω 

ανοσοκαταστολής 

2. Το φάσμα των πιθανών παθογόνων είναι ευρύτατο αν και ο κίνδυνος εμφάνισης 

λοίμωξης και το είδος της λοίμωξης διαφέρουν αναλόγως του χρόνου εμφάνισής 

τους μετά τη μεταμόσχευση 

3. Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιμικροβιακών και ανοσοκατασταλτικών 

4. Η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί σοβαρότερα και γρηγορότερα από ότι στους μη 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 

5. Η πιθανότητα λοίμωξης προσδιορίζεται από το είδος, το μέγεθος και τη διάρκεια της 

ανοσοκαταστολής, την ύπαρξη ξένων σωμάτων (όπως κεντρικός φλεβικός 

καθετήρας, ουροκαθετήρας, παροχετεύσεις κοιλίας), την παρουσία υγρικών 

συλλογών στην περιοχή του μεταμοσχευμένου ήπατος, τη λειτουργία του 

μοσχεύματος και από τις υποκείμενες νόσους.  

6. Η ανοσολογική απάντηση επηρεάζεται από υπάρχουσα ουδετεροπενία, κακή θρέψη, 

ουραιμία και προυπάρχουσα έκθεση σε ιούς που προκαλούν ανοσοκαταστολή 

(όπως  CMV). 
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Συμπεράσματα-συστάσεις  

 Σε κλινική υποψία λοίμωξης συνιστάται έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής το 

συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη των απαραίτητων καλλιεργειών (εντός μίας 

ώρας σε σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία), με το κατάλληλο σχήμα, στη 

σωστή δόση αναλόγως των παραγόντων κινδύνου των ασθενών για λοίμωξη από 

πολυανθεκτικά στελέχη και των τοπικών επιδημιολογικών δεδομένων αντοχής.  

 Συλλογή των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών και αποκλιμάκωση ανάλογα της 

θεραπείας. 

 Επανεκτίμηση της αντιμικροβιακής αγωγής μετά 48-72 ώρες αναλόγως των 

κλινικών και μικροβιολογικών δεδομένων.  

 Αναγνώριση του ιστορικού λήψης αντιβιοτικών ως τον πιο σημαντικό παράγοντα 

παρουσίας ανθεκτικών παθογόνων.  

 Σχεδιασμός πολιτικής ελέγχου των λοιμώξεων και της χρήσης των αντιβιοτικών 

βελτιώνει την έκβαση, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την πρόληψη των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων των ΜΕΘ. 
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 Πίνακας 1. Ορισμοί SIRS, σήψης, σοβαρής σήψης και σηπτικού σοκ 
 
Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους  αντίδρασης (SIRS) χαρακτηρίζεται από 
τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω:   
 
         Πυρετός (εσωτερική θερμοκρασία >38ο C) ή υποθερμία (εσωτερική θερμοκρασία <35ο C) 
  Καρδιακή συχνότητα >90/λεπτό 
         Ταχύπνοια (αναπνευστική συχνότητα >20/λεπτό) ή PaCO2 <32 mmHg 
 Λευκοκυττάρωση (WBC >12000/μL) ή λευκοπενία (WBC <4000/μL) ή >10% άωρες μορφές 
 
 
Ως σήψη ορίζεται μία επιβεβαιωμένη ή πιθανή λοίμωξη με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

 
Γενικοί δείκτες  
 Πυρετός (εσωτερική θερμοκρασία >38,3ο C) 
 Υποθερμία (εσωτερική θερμοκρασία <36ο C) 
 Καρδιακή συχνότητα >90/λεπτό ή >2 SD πάνω από τη φυσιολογική συχνότητα 
         Ταχύπνοια 
 Διαταραχές επιπέδου συνείδησης 
 Σημαντικό οίδημα ή θετικό ισοζύγιο υγρών (>20 mL/kg σε 24 ώρες) 
 Υπεργλυκαιμία (γλυκόζη ορού >120 mg/dL) σε απουσία διαβήτη 
Δείκτες φλεγμονής 
 Λευκοκυττάρωση (WBC >12000/μL) 
 Λευκοπενία (WBC <4000/μL) 
 Φυσιολογικός αριθμός WBC με >10% άωρες μορφές 
 C-αντιδρώσα πρωτεῒνη ορού (CRP) >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή 
 Προκαλσιτονίνη ορού >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή 
 
 
Ως σοβαρή σήψη ορίζεται η σήψη με σημεία δυσλειτουργίας οργάνων, υποάρδευσης ή 
υπότασης 
 
Δείκτες δυσλειτουργίας οργάνων 
 Αρτηριακή υποξυγοναιμία (PaO2/FiO2 <300) 
 Οξέως εμφανιζόμενη ολιγουρία (διούρηση <0,5 mL/kg/ώρα για 2 τουλάχιστον ώρες) 
 Κρεατινίνη ορού >2 mg/dL 
 Διαταραχές πηκτικότητας (INR >1,5 ή aPTT >60 secs) 
 Θρομβοπενία (PLT <100.000/μL) 
 Υπερχολερυθριναιμία (ολική χολερυθρίνη ορού >2 mg/dL) 
Δείκτες υποάρδευσης 
 Γαλακτικό ορού >2mmol/L 
Αιμοδυναμικοί δείκτες 
 Αρτηριακή υπόταση (ΣΑΠ <90 mmHg, ΜΑΠ <65 mmHg, ή πτώση ΣΑΠ >40 mmHg) 
  
 
   
Ως σηπτικό σοκ ορίζεται η οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη 
αιτία (ΣΑΠ <90 mmHg, ΜΑΠ <65 mmHg, ή πτώση ΣΑΠ >40 mmHg από τιμή αναφοράς παρά 
την επαρκή ανάταξη με όγκο)  
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Σχήμα 1. Αλγόριθμος προσέγγισης στην αντιμετώπιση της λοίμωξης 

Κλινική υποψία λοίμωξης 

Λήψη καλλιεργειών και άμεση έναρξη (1 ώρα) κατάλληλης εμπειρικής θεραπείας 
 βάσει παραγόντων κινδύνου για πολυανθεκτικά και τοπικής επιδημιολογίας 

Κλινική βελτίωση 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σκέψη 
διακοπής 
αγωγής  

Καλλιέργειες + Καλλιέργειες - Καλλιέργειες + Καλλιέργειες - 

Άλλα παθογόνα,  
επιπλοκές,  
άλλη εστία, 
μη λοιμώδη 
διάγνωση 

Αναπροσαρμογή 
θεραπείας,  

διερεύνηση για 
άλλα παθογόνα, 

επιπλοκές,  
άλλη εστία, 
μη λοιμώδη 
διάγνωση 

 

Αποκλιμάκωση 
αγωγής  

επανεκτίμηση  
στις 8 μέρες 

(διακοπή 
θεραπείας?) 

Αν Pseudomonas 
θεραπεία≥14 

ημέρες        
 

Επανεκτίμηση (48-72 ώρες)  βάσει κλινικών και μικροβιολογικών δεδομένων  
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Σχήμα 2. Λοιμώξεις μετά μεταμόσχευση ήπατος 
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