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Περίληψη 

H συσχέτιση των άμεσα δρώντων αντιικών (direct‐acting antivirals -DAAs) με την 

πρόοδο του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) κατά τη διάρκεια της λίστας 

αναμονής ή με την υποτροπή του  ΗΚΚ μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver 

transplantation -LT) παραμένει αβέβαιη. Εκτιμήσαμε την επίδραση των DAAs στην 

πρόοδο του ΗΚΚ κατά την διάρκεια της λίστα αναμονής και στην υποτροπή του ΗΚΚ 

μετά την LT. Η παρούσα Λατινοαμερικάνικη πολυκεντρική αναδρομική μελέτη- 

κοόρτη περιέλαβε ασθενείς με ΗΚΚ που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής μεταξύ 

2012 και 2018. Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με την αιτιολογία της 

ηπατικής νόσου: HCV αρνητικοί, HCV θετικοί που δεν έλαβαν ποτέ θεραπεία με 

DAAs, και HCV θετικοί που θεραπεύτηκαν με DAAs είτε πριν, είτε μετά τη 

μεταμόσχευση. Πολυπαραγοντικά μοντέλα ανταγωνιζόμενων κινδύνων (competing 

risks) διενεργήθηκαν τόσο για  την πρόοδο του ΗΚΚ κατά την παραμονή στη λίστα 

αναμονής, προσαρμοσμένη με propensity score αντιστοίχιση (προ‐LT DAA 

επίδραση) όσο και για τη μετά την LT υποτροπή του ΗΚΚ (προ ή μετά την LT DAA 

επίδραση). Από τους 994 ασθενείς που περιελήφθησαν, 50.6% ήταν HCV−, 32.9% 

ήταν HCV+ που δεν έλαβαν ποτέ θεραπεία με DAAs, και 16.5% ήταν HCV+ που 

θεραπεύτηκαν με DAAs είτε πριν (n = 66) είτε μετά  την LT (n = 98). Οι ασθενείς που 

έλαβαν θεραπεία με DAAs προ της LT, εμφάνισαν παρόμοια αθροιστική επίπτωση 

προόδου ΗΚΚ κατά τη λίστα αναμονής σε σύγκριση με εκείνους τους HCV+ ασθενείς 

χωρίς DAAs (26.2% έναντι 26.9%; P  = 0.47) και παρόμοιο ρυθμό σχετιζόμενης με τον 

ΗΚΚ, απόσυρσης από τη λίστα (12.1% [95% CI, 0.4%‐8.1%] έναντι 12.9% [95% CI, 

3.8%‐27.2%]), προσαρμοσμένου ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά φορτίου του 
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όγκου, άλφα- εμβρυϊκής σφαιρίνης, τη διάγνωση ΗΚΚ μετά την ένταξη στη λίστα, 

την ύπαρξη θεραπειών- γέφυρα και ως προς την πιθανότητα να έχουν λάβει ή όχι 

DAAs κατά την propensity score αντιστοίχιση (subhazard ratio [SHR], 0.9; 95% CI, 

0.6‐1.6; P  = 0.95). Παρατηρήθηκε μία μικρότερη επίπτωση υποτροπής του ΗΚΚ 

μετα την LT μεταξύ HCV+ που έλαβαν θεραπεία  με DAAs προ ή μετά τη 

μεταμόσχευση (SHR, 0.7%; 95% CI, 0.2%‐4.0%). Ωστόσο, η επίδραση αυτή 

συγχέονταν από τον χρόνο έναρξης των DAA μετά την LT. Συμπερασματικά, στην 

πολυκεντρική αυτή κοόρτη, η θεραπεία της HCV λοίμωξης με DAAs δε φαίνεται να 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο προόδου του ΗΚΚ κατά την αναμονή προς LT, είτε 

με υποτροπή του ΗΚΚ μετά την LT. 

 
 

Σχόλιο Άρθρου 

Η πολυκεντρική μελέτη των Pinero et al. που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαΐου 2020 

του Liver Transplantation έρχεται σε συμφωνία με τον μεγάλο αριθμό των καλά 

σχεδιασμένων σχετικών μελετών  [1,2] που απέδειξαν την απουσία συσχέτισης των 

νέων αντιικών θεραπειών με αυξημένη πιθανότητα de-novo ανάπτυξης ΗΚΚ, 

επιθετικής εξέλιξης του ΗΚΚ κατά την αναμονή προς LT ή υποτροπής του μετά την 

LT,  όπως είχε αρχικά περιγραφεί σε ορισμένες μελέτες [3,4,5]. 

Στο δύσκολο ως εκ τούτου δίλημμα των ιατρών που διαχειρίζονται HCV ασθενείς 

προς LT, ως προς τον καταλληλότερο χρόνο θεραπείας με DAAs (προ ή μετά την 

μεταμόσχευση), η πιθανότητα σχετιζόμενης με τα DAAs de novo ανάπτυξης ΗΚΚ, 

προόδου του ΗΚΚ ή υποτροπής του μετά την LT, θα πρέπει να βγει από την κλινική 

σκέψη. 
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