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S t r e s z c z e n i e

Nowe, bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe (ang. direct-acting antivirals 
– DAAs) otworzyły nowy rozdział w leczeniu chorych przewlekle zakażonych wirusem C 
zapalenia wątroby (HCV). Skuteczność terapii i jej bezpieczeństwo pozwoliły na zastoso-
wanie DAAs, z doskonałym efektem, u chorych z niewydolnością wątroby kwalifikowanych 
do przeszczepienia narządu głównie celem zapobieżenia reinfekcji graftu wątrobowego. 
Przeżycie chorych po przeszczepieniu wątroby, u których doszło do nawrotu zakażenia 
HCV, jest bowiem nadal istotnie krótsze niż po przeszczepieniu z innych wskazań. Mimo 
bezpieczeństwa terapii, leczenie u niektórych chorych przed przeszczepieniem wydaje się 
jednak, z kilku powodów, dość ryzykowne. Stosowanie terapii DAAs jako profilaktyki rein-
fekcji narządu przeszczepionego jest tym skuteczniejsze, im dłuższy jest okres wyleczenia 
infekcji przed transplantacją, a zatem może dojść do opóźnienia zabiegu, co w przypad-
ku chorych, szczególnie z pierwotnym rakiem wątroby, może być niekorzystne. Leczenie 
chorego ze skrajną niewydolnością wątroby może wiązać się z kolei ze zwiększonym ry-
zykiem wystąpienia ciężkich powikłań wywołanych stosowaną terapią, ale także z natural-
nym przebiegiem choroby. Zatem decyzja o podjęciu terapii przed przeszczepieniem wą-
troby wymaga oceny wielu czynników i indywidualnego rozważenia u każdego chorego.

S u m m a r y

The new direct acting antivirals (direct-acting antivirals – DAAs) opened a new chapter 
in the treatment of patients chronically infected with hepatitis C virus (HCV). The effective-
ness of the therapy and its safety have allowed the use of DAAs, with excellent effect, 
in patients with hepatic insufficiency eligible for organ transplantation, mainly in order to 
prevent re-infection of the liver graft. The survival of patients after liver transplantation who 
developed recurrent HCV infection is, in fact, still significantly shorter than after transplan-
tation for other indications. Despite the security of the new therapies, the treatment in some 
patients before transplantation seems, however, for several reasons, quite risky.

The use of therapy DAAs as prevention of re-infection of the transplanted organ is the more 
effective the longer the period with the cured of infection before transplantation, and in some 
cases the operation may be delayed and in patients, especially with primary liver cancer it can 
be disadvantageous. In turn, the treatment of the patient with extreme liver failure, may involve to 
an increased risk of serious complications of conducted antiviral treatment but also to the natu-
ral course of the disease. The decision, therefore, to take treatment before liver transplantation 
requires an assessment of many factors and individual consideration of them for each patient.

WPROWADZENIE
Marskość wątroby od początku ery przeszczepienia 

tego narządu pozostaje najczęstszym wskazaniem, na 
przestrzeni lat zmieniała się natomiast etiologia choroby 
wątroby, która doprowadziła do jej niewydolności. Począt-
kowo, aż do lat 90. XX wieku, głównym wskazaniem była 
niewydolność w przebiegu pierwotnej marskości żółcio-

wej (ang. primary biliary cirrhosis – PBC), dziś przemiano-
wanej na pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. pri-
mary biliary cholangitis – PBC). Po opanowaniu problemu 
nawrotu infekcji wirusem B zapalenia wątroby (ang. hepa-
titis B virus – HBV) w wątrobie przeszczepionej głównym 
wskazaniem do zabiegu transplantacji stały się marsko-
ści będące następstwem przewlekłych zakażeń wirusami 
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hepatotropowymi, głównie HBV i HCV (ang. hepatitis C vi-
rus – HCV), zwiększając odsetek z 10% w późnych latach 
80. do 20% na przełomie wieków (1). Ten trend utrzymał 
się przez kolejne lata, ale ostatnio liczba przeszczepień 
z powodu marskości pozapalnej zaczęła się zmniejszać, 
oddając pierwszeństwo etiologii alkoholowej (2). Spadek 
ten najpewniej spowodowany jest w części zmniejszaniem 
się liczby chorych zakażonych wirusem B zapalenia wą-
troby czy to w związku z wieloletnim okresem szczepień, 
czy skutecznymi terapiami przeciwwirusowymi i w efekcie 
mniejszą liczbą przypadków marskości w przebiegu infek-
cji HBV. Wpływ na zmniejszenie częstości występowania 
marskości wątroby spowodowanej zakażeniem wirusami 
hepatotopowymi może mieć także pojawienie się od kil-
ku lat nowych terapii przeciwwirusowych w infekcji HCV, 
dostępnych obecnie także dla chorych z zaawansowaną 
chorobą wątroby, którzy przez wiele lat pozostawali poza 
zasięgiem terapii opartych na interferonie z uwagi na prze-
ciwwskazania lub powikłania tego leczenia.

WPŁYW INFEKCJI HCV NA PRZEŻYCIE 
PO PRZESZCZEPIENIU

Przed przeszczepieniem wątroby (ang. liver transplanta-
tion – LTx) obecność materiału genetycznego wirusa (HCV 
RNA) wykrywanego metodami bimolekularnymi stwierdza 
się u około 80-90% chorych z marskością na tle infekcji 
HCV (3). Przed wprowadzeniem do terapii nowych, bezpo-
średnio działających leków przeciwwirusowych (ang. di-
rect-acting antivirals – DAAs) reinfekcja przeszczepionego 
narządu była uniwersalna i po transplantacji obecność 
HCV RNA wykazywano u ponad 90% chorych (4). Mimo że 
częstość i nasilenie zmian histopatologicznych u HCV-po-
zytywnych biorców wątroby jest trudna do oszacowania, 
wykazano jednak, że po 12 miesiącach od przeszczepie-
nia cechy przewlekłego zapalenia wątroby stwierdza się 
u 50-90% chorych, marskość w tym okresie zdarza się na-
tomiast stosunkowo rzadko (3, 5, 6). Jednak po 4-5 latach 
po LTx marskość występowała u około 1/5-1/3 chorych, 
co wskazuje na dużą agresywność choroby, uwzględnia-
jąc fakt, że u nietransplantowanych chorych marskość wą-
troby rozwija się jedynie u około 20% pacjentów w okresie 
10-20 lat (5, 7, 8). Dodatkowo, u 2-3% chorych po LTx 
powstaje zwłókniające, cholestatyczne zapalenie wątroby 
– piorunująco postępująca postać nawrotu HCV charakte-
ryzująca się szybko przebiegającą niewydolnością graftu 
i wysoką śmiertelnością (9). Od chwili wystąpienia mar-
skości po LTx, roczne ryzyko dekompensacji funkcji wą-
troby wynosi 40% (10, 11), a w około 10-20% przypadków, 
w ciągu kolejnych 5 lat, dochodziło do śmierci chorego 
lub konieczna była retransplantacja (RTx). Z kolei przeży-
cie po RTx było złe i wiele ośrodków transplantacyjnych 
nie decydowało się na ponowne przeszczepienie w tej 
grupie chorych (12).

Na tak szybki postęp choroby ma wpływ wiele czynni-
ków zarówno ze strony biorcy, jak i dawcy oraz związanych 
bezpośrednio z wirusem. Sprzeczne opinie dotyczą ge-
notypu wirusa, gdyż część badaczy wykazało, że postęp 
uszkodzenia wątroby i poziom replikacji HCV były wyższe 
u chorych zakażonych wirusem HCV o genotypie 1b, inni 

natomiast tego związku nie obserwowali (13). Wpływ tera-
pii immunosupresyjnej jest bezsprzeczny – obserwowa-
ny jest wybitny wzrost wiremii w pierwszych dobach po 
LTx oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki stosowanej 
sterydoterapii, szczególnie po bolusach metylopredni-
zonu stosowanego w terapii ostrego odrzucania. W tym 
ostatnim przypadku obserwowano od 4- do 100-krotnego 
wzrostu wiremii (14, 15), a istotnym problemem w wielu 
przypadkach pozostaje odróżnienie obrazu histopatolo-
gicznego ostrego odrzucania od nawrotu HCV.

Na skutek działania wspomnianych wyżej czynni-
ków przeżycie chorych z przewlekłą infekcją HCV było 
i jest istotnie zmniejszone, z różnicą wobec LTx z innych 
wskazań sięgającą 10%. W opracowaniu OPTN/UNOS 
w Stanach Zjednoczonych, 3-letnie przeżycie w grupie 
około 7,5 tys. HCV-pozytywnych chorych wyniosło 78%, 
w porównaniu do 82% przeżycia w ponad 20-tysięcznej 
grupie HCV-negatywnych pacjentów i było istotnie niż-
sze (p < 0,0001). Podobnie, w narodowym rejestrze hisz-
pańskim obejmującym elektywnie przeszczepionych do-
rosłych pacjentów w latach 1991-2008, 15-letnie przeżycie 
wyniosło 49% w grupie ponad 4,5 tys. niezakażonych cho-
rych, ale w ponad 3-tysięcznej grupie HCV-pozytywnych 
chorych wyniosło tylko 35% (16). Kolejne lata przyniosły 
dalszą poprawę przeżywalności w grupie HCV-ujemnych 
chorych w następstwie: doskonalenia techniki chirurgicz-
nej, intensywnego nadzoru medycznego, poprawy wa-
runków przechowywania organów i ogólnej opieki nad 
chorymi w okresie po transplantacji. W grupie chorych 
HCV-dodatnich sytuacja nie zmieniała się, a nawet ule-
gała pogorszeniu. Według danych European Transplant 
Registry, w grupie chorych niezakażonych, przeszczepio-
nych przed 1990 rokiem, 5-letnie przeżycie wynosiło tylko 
45%, ale u chorych, u których wykonano transplantację 
wątroby w latach 1996-2001, wzrosło do 73%. W tym sa-
mym czasie, w grupie chorych zakażonych odsetek prze-
żyć obniżył się z 75 do 66% (16). Kolejna analiza obejmu-
jąca lata 1999-2009 wykazała 5-letnie przeżycie w grupie 
zakażonych HCV chorych wynoszące 65%, wobec 73% 
we wszystkich wskazaniach łącznie (17).

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej dane, ko-
niecznością powinno być wyeliminowanie HCV przed 
przeszczepieniem wątroby, co w dobie terapii opartej 
na interferonie było niemożliwe, lecz dzisiaj, wobec 
dostępności nowych terapii, stało się realne. Czy jed-
nak, mimo doskonałej tolerancji i bezpieczeństwa, na-
leży dążyć za wszelką cenę do eliminacji wirusa przed 
przeszczepieniem, czy istnieją wskazania, aby prolon-
gować rozpoczęcie terapii po LTx?

TERAPIA PRZED PRZESZCZEPIENIEM 
CZY PO PRZESZCZEPIENIU?

Grupa chorych kwalifikowanych do LTx jest niezwykle 
niejednorodna. Obok chorych z niewydolnością wątro-
by w stopniu B czy C według skali Childa-Turcotte-Po-
ugh (CTP) znajdują się chorzy z dobrą jeszcze funkcją 
wątroby (CTP A), ale ze współistnieniem raka wątrobo-
wokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC). 
Chorzy ci w większości ośrodków transplantacyjnych na 
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świecie uzyskują pierwszeństwo w kolejce do transplanta-
cji, co może skutkować niemożnością dokończenia przed 
przeszczepieniem rozpoczętej terapii przeciwwirusowej. 
W badaniu Curry i wsp. (18) leczenie sofosbuwirem (SOF) 
i rybawiryną (RBV) zastosowano u oczekujących na prze-
szczepienie chorych zakażonych HCV ze współistnieją-
cym HCC (CTP A/B). 46 chorych zostało przeszczepio-
nych, a wśród nich u 43 uzyskano poziom wiremii przed 
LTx poniżej 25 IU/ml. 30 (70%) chorych uzyskało trwałą 
odpowiedź wirusologiczną, czyli niewykrywalny HCV RNA 
w 12. tygodniu po zakończeniu leczenia (ang. sustained 
virological response 12 – SVR12), u 10 chorych wystąpił 
nawrót, a 3 chorych zmarło z powodu wczesnych powi-
kłań pooperacyjnych. Nawrót wiremii po LTx był odwrot-
nie proporcjonalny do liczby dni z niewykrywalnym HCV 
RNA przed przeszczepieniem. W grupie chorych z niewy-
krywalną wiremią co najmniej 28 dni przed LTx aż 96% 
pacjentów osiągnęło SVR12.

Wiele badań zarówno klinicznych, jak i obserwacyjnych 
(tzw. real-life) potwierdziło wartość i bezpieczeństwo terapii 
przeciwwirusowej u chorych z marskością wątroby. W ba-
daniu LONESTAR, 12-tygodniowym leczeniem z zastoso-
waniem SOF/ledipaswiru (LDV) objęto 40 chorych, w tym 
53% osób z wyrównaną marskością, uprzednio niesku-
tecznie leczonych inhibitorami proteazy pierwszej genera-
cji. Tylko u jednego chorego zanotowano nawrót, u żad-
nego leczonego nie przerwano terapii z powodu działań 
niepożądanych (19). Przedstawiony schemat terapeutycz-
ny był też oceniany u chorych z niewyrównaną marsko-
ścią, w tym około 50% osób znajdowało się w grupie C 
klasyfikacji CTP. W badaniu tym SVR12 osiągnęło ponad 
85% chorych leczonych SOF/LDV i RBV, jednak 13 osób 
przerwało leczenie z powodu wystąpienia objawów niepo-
żądanych, a 10 chorych zmarło z przyczyn niezwiązanych 
bezpośrednio z leczeniem (20). Największa jednak ocena 
nowych, bezpośrednio działających leków przeciwwiruso-
wych w tej grupie chorych objęła ponad 500 osób zakażo-
nych HCV o genotypie 1 (GT1) i wyrównaną marskością. 
SVR12 po 12-/24-tygodniowym leczeniu SOF/LDV ± RBV 
wyniosła 96%, a najczęstszymi działaniami niepożąda-
nymi były bóle głowy i osłabienie (21). Leczenie chorych 
z niewyrównaną funkcją wątroby wiąże się z wieloma pro-
blemami, dodanie kolejnych leków może zaburzyć stan 
równowagi metabolicznej u tych chorych, stężenia leków 
we krwi mogą bowiem osiągać dużo wyższe wartości, 
nasilając działania niepożądane (22). Obecne zalecenia 
towarzystw hepatologicznych rekomendują w grupie cho-
rych z niewyrównaną marskością 12-tygodniowe terapie 
oparte na sofosbuwirze z dodaniem ledipaswiru/welpata-
swiru (VEL) lub daklataswiru (DCV) i rybawiryny u chorych 
zakażonych wirusem HCV o genotypie 1, 4, 5, 6 (23, 24). 
Skuteczność (SVR12) terapii SOF/LDV oceniona w bada-
niach SOLAR-1 i SOLAR-2 wyniosła odpowiednio 86-89% 
w grupie CTP B i 85-87% w grupie C (20, 25). Skuteczność 
terapii wspartej DCV oceniono w badaniu ALLY-1 i wynio-
sła 82% w grupie chorych zakażonych GT1 HCV (26). 
Potwierdzono ją w angielskim badaniu real-life u chorych 
z niewyrównaną marskością (SVR12 88-91%) (27). Te-
rapia SOF/VEL została oceniona w badaniu ASTRAL-1, 

gdzie leczeniu poddano chorych GT1 i GT4 i marskością 
w klasie B skali CTP. Po 12-tygodniowej terapii wspartej 
dodatkowo RBV, SVR12 w grupie chorych GT1a wynio-
sła 94%, a w grupie GT1b 100% (28).

Efekt leczenia przeciwwirusowego to jednak nie tylko 
uzyskanie eliminacji wirusa i trwałej odpowiedzi wiruso-
logicznej. Z jednej strony, wyleczenie chroni przed rein-
fekcją graftu wątrobowego, z drugiej strony u części cho-
rych (około 25-30%) funkcja wątroby poprawia się na tyle, 
że kwalifikacja do przeszczepienia wątroby staje się wąt-
pliwa (29, 30). W cytowanym już badaniu SOLAR-1 (25) 
poprawa wartości wskaźnika MELD (Model for End-Sta-
ge Liver Disease), wyrażającego szansę 3-miesięcznego 
przeżycia u chorych z niewydolnością wątroby, nastąpiła 
u około połowy leczonych. Z kolei w badaniu ASTRAL-4 
oceniającym skuteczność terapii SOF/DCV, w grupie cho-
rych, u których wartość wskaźnika MELD wynosiła poni-
żej 15 punktów, do zmniejszenia wartości MELD doszło 
u 51% chorych, ale u 27% wskaźnik ten pogorszył się. 
Z kolei w grupie chorych z MELD ≥ 15 aż w 81% przypad-
ków nie zaobserwowano poprawy (28). Zakończona suk-
cesem terapia łączy się u części chorych z obniżeniem 
nadciśnienia wrotnego, zmniejszają się kliniczne objawy 
dekompensacji i poprawia przeżycie, a także zmniejsza 
się ryzyko HCC (31). U części tych chorych jednak, mimo 
poprawy funkcji wątroby wyrażonej wskaźnikiem MELD, 
szczególnie w grupie chorych, u których czasowo zawie-
szono kwalifikację do przeszczepu, nadal istnieje ryzyko 
dalszej progresji choroby, gdyż eliminacja infekcji nie jest 
równoznaczna z ustąpieniem choroby. Mimo doskona-
łego profilu bezpieczeństwa, ryzyko poważnych działań 
niepożądanych lub śmierci w trakcie terapii DAAs jest naj-
większe w grupie z zaawansowaną chorobą (20). W gru-
pie 230 chorych z marskością leczonych terapią skoja-
rzoną SOF/simeprewirem (SMV) u 8 chorych rozwinęły 
się objawy dekompensacji funkcji wątroby pod postacią 
żółtaczki, posocznicy, wodobrzusza, encefalopatii oraz 
zakrzepicy żył głębokich. Pozwoliło to na wyodrębnienie 
czynników ryzyka, którymi okazały się: podwyższone 
przy rozpoczęciu terapii stężenie bilirubiny i wskaźnika 
INR oraz obniżone stężenie albuminy w surowicy (32). 
W jedynym na razie opublikowanym badaniu wykazano 
także, że u około 44% chorych mimo osiągnięcia SVR na-
dal dochodzi do progresji włóknienia (33). Zatem część 
chorych, u których dokonano eliminacji HCV, pozostaje 
w swoistym okresie zawieszenia – ich jakość życia, jako 
chorych z zaawansowaną chorobą wątroby, jest zła, ale są 
zbyt „zdrowi”, aby podlegać transplantacji. Biorąc zatem 
pod uwagę obecnie dostępne dane z badań klinicznych 
i obserwacji klinicznych, aktualnie obowiązujące wytycz-
ne EASL rekomendują leczenie chorych z niewyrównaną 
marskością i wartością wskaźnika MELD ≤ 18-20 punk-
tów, pozostałym chorym zalecając terapię po przeszcze-
pieniu z wyłączeniem sytuacji, gdy przewidywany okres 
oczekiwania do LTx jest dłuższy niż 6 miesięcy (34).

PODSUMOWANIE

Podsumowując, decyzja o rozpoczęciu terapii przed 
przeszczepieniem wątroby czy też jej przesunięcie na 
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okres poprzeszczepowy jest problemem złożonym, 
wymagającym indywidualnej analizy czynników ry-
zyka związanych z wystąpieniem ewentualnych po-
wikłań w trakcie terapii u chorych z niewydolnością 
wątroby C w klasie CTP czy wysokim, powyżej 20, 
wskaźnikiem przeżycia MELD. Ważne jest też, aby 
rozważyć, czy rozpoczęcie leczenia przed przeszcze-
pieniem nie spowoduje wydłużenia czasu oczekiwa-
nia na narząd i możliwej w tym czasie dalszej progresji 
choroby np. u chorych z HCC. Skuteczność nowych 
terapii u chorych po LTx dorównuje odsetkiem, a na-
wet przewyższa skutecznością tę osiąganą u chorych 
z niewyrównaną chorobą wątroby, a bezpieczeństwo 
terapii, przy zachowaniu wnikliwego nadzoru nad 
stężeniami leków immunosupresyjnych w czasie le-
czenia i po nim, jest doskonałe. Dotyczące chorych 
z niewyrównaną marskością, obecnie obowiązujące 

rekomendacje towarzystw hepatologicznych oparte 
są głównie na obserwacjach z badań rejestracyjnych 
i porejestracyjnych stosowanych leków, gdyż licz-
ba obserwacji klinicznych tzw. real-life jest jeszcze, 
z uwagi na stosunkowo krótki okres dostępności 
DAAs, niewystarczająco liczna, a biorąc pod uwagę 
różnorodność przebiegu klinicznego choroby wątro-
by i dominujących zaburzeń związanych z upośle-
dzeniem czynności wątroby dotyczących u jednych 
chorych gorszej funkcji syntetycznej, a u innych me-
tabolicznej, trudno te obserwacje ujednolicać. Przed 
podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii w tej najtrud-
niejszej grupie chorych, jaką są chorzy z zaawan-
sowaną chorobą wątroby w stadium jej schyłkowej 
niewydolności, należy bardzo wnikliwie ocenić bilans 
potencjalnych zysków i niepowodzeń u każdego cho-
rego indywidualnie.
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