
Ο ιός της ηπατίτιδας C είναι ένας RNA ιός. Υπολογίζεται 
ότι περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο έχουν μολυνθεί από τον ιό αυτό. Δύο είναι 

τα κύρια στοιχεία της λοίμωξης. Το πρώτο είναι ότι η οξεία 
λοίμωξη διαδράμει συνήθως ασυμπτωματικά και το δεύτερο 
ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό (που κυμαίνεται από 65-85%) 
η νόσος θα μεταπέσει σε χρονιότητα. Το 20% των ασθενών 
αυτών μετά από 10-20 χρόνια θα αναπτύξει κίρρωση του 
ήπατος, ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια ή ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για 
θεραπευτική παρέμβαση.

Με τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να 
θέτουμε ως κύριο στόχο την πλήρη ίαση, αυτό που ονομάζουμε 
πλήρη εξάλειψη του ιού ή μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (sustained 
virological response-SVR), η οποία ορίζεται ως η απουσία του ιού 
στον ορό, όπως αυτός ανιχνεύεται με την ευαίσθητη μέθοδο 
της αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR), 24 εβδομάδες μετά 
το τέλος της θεραπείας. Πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι η 
επίτευξη SVR ισοδυναμεί με ιολογική, βιοχημική και ιστολογική 
ανταπόκριση στο 97% των ασθενών 7 χρόνια μετά το τέλος 
της θεραπείας. Δευτερεύοντες στόχοι της θεραπείας είναι η 
επίτευξη βιοχημικής ανταπόκρισης, η καθυστέρηση της εξέλιξης 
της νόσου ή ακόμη και η βελτίωση της ίνωσης, η ελάττωση 
του κινδύνου για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μεγάλη σημασία για τους ασθενείς με ηπατίτιδα C έχει η 
αποφυγή του αλκοόλ, ο εμβολιασμός έναντι των άλλων ηπατι-
τίδων (HAV, HBV), καθώς επίσης και η διατήρηση φυσιολογικού 
σωματικού βάρους.

Θεραπεία οξείας HCV λοίμωξης
Ο βασικός στόχος στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας 

ηπατίτιδας C είναι η μείωση του ποσοστού μετάπτωσης σε 
χρονιότητα. Σημαντικό βέβαια πρόβλημα συνιστά το γεγονός 
ότι η οξεία λοίμωξη είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική και επο-
μένως δεν διαγιγνώσκεται. Η μεγαλύτερη προοπτική μελέτη 
που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της IFN-α στη θεραπεία 
της οξείας HCV λοίμωξης προέρχεται από τη Γερμανία1. Σε αυτή 
συμμετείχαν 44 άτομα, τα οποία έλαβαν για 6 μήνες θεραπεία με 
IFN-α. Το ποσοστό της SVR ήταν 98%. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν 
τα αποτελέσματα από τη μακροχρόνια παρακολούθηση των 
ασθενών αυτών2. Μετά από μέσο χρόνο παρακολούθησης 2,5 
ετών, όλοι οι ασθενείς που πέτυχαν το στόχο της θεραπείας 
παρέμειναν σε ιολογική, βιοχημική και κλινική ανταπόκριση. 
Παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης παρουσιάσθηκαν και από 
την Peg-IFN-α3. Το χρονικό σημείο που θα γίνει η παρέμβαση 
κατά την πορεία της οξείας λοίμωξης παραμένει θέμα που 
μελετάται.

Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας HCV σε 
πρωτοθεραπευόμενους (naive) ασθενείς

Όλοι οι ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη είναι 
υποψήφιοι προς θεραπεία. Η διάγνωση της 

χρόνιας λοίμωξης τίθεται με την παρουσία 
θετικού αντισώματος έναντι του HCV (anti-

HCV) και/ή ανιχνεύσιμου HCV-RNA στον 
ορό τουλάχιστον από 6μήνου.

Ενδείξεις θεραπείας
Θεραπεία συστήνεται για 
όσους ασθενείς με χρόνια 

ηπατίτιδα C έχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο ανάπτυξης 

κίρρωσης. Σύμφωνα 
με τις κατευθυ-

ντήριες οδη-
γίες του 

ΚΕΕΛ4, σε πρακτικό επίπεδο, οι ασθενείς αυτοί έχουν αντιρρο-
πούμενη ηπατική νόσο και χαρακτηρίζονται από: α) παθολογικές 
τιμές ALT και/ή AST, β) ανιχνεύσιμο HCV-RNA ορού ( >50IU/ml) 
και γ) τουλάχιστον μέτριου βαθμού ίνωση (σκορ ίνωσης >_ 3 
κατά Ishak ή F >_ 2 κατά Metavir) και τουλάχιστον μέτριου βαθμού 
νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα (σκορ ενεργότητας >_ 6 κατά 
Ishak ή >_ 2 κατά Metavir) σε βιοψία ήπατος.

Οι ασθενείς με ήπιου βαθμού φλεγμονή ή ίνωση διατρέχουν 
μικρό κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης, γι' αυτό και δεν έχουν 
σαφή ένδειξη για θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει όμως, 
εφόσον δε λάβουν θεραπεία, να παρακολουθούνται τακτικά 
κάθε 3-6 μήνες και να υποβάλλονται κάθε 3-5 έτη σε βιοψία 
ήπατος. Επίσης, η παρόμοια αποτελεσματικότητα της τρέχου-
σας θεραπείας και σε ασθενείς με φυσιολογικές τρανσαμινάσες 
-όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια- είχε ως αποτέλεσμα και οι 
ασθενείς της ομάδας αυτής να έχουν ένδειξη για θεραπεία, με 
στόχο κυρίως την εξάλειψη του ιού και λιγότερο την αναστολή 
της εξέλιξης προς κίρρωση.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την αναγκαιότητα της βιοψίας 
ήπατος πριν από την έναρξη της αγωγής. Η τάση σήμερα είναι 
να αποφεύγεται σε ασθενείς με γονότυπο 2-3 του ιού, με 
δεδομένη την ιδιαίτερα αυξημένη αποτελεσματικότητα της 
τρέχουσας θεραπείας στους ασθενείς αυτούς.

Ιστορική αναδρομή στη θεραπευτική προσέγγιση
Ραγδαία ήταν η εξέλιξη στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C 

την τελευταία δεκαετία. Το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιή-
θηκε ήταν η IFN-α, φάρμακο με αντιιική και ανοσοτροποποιητική 
δράση, η οποία πέτυχε ποσοστά SVR στις διάφορες μελέτες 
μεταξύ 6-16%. 

Μεγάλη πρόοδος παρατηρήθηκε όταν ερευνητές συνδύασαν 
την IFN-α με ριμπαβιρίνη (RBV), με αποτέλεσμα η SVR να αυξηθεί 
στο 38%5. H RBV ίσως δρα αναστέλλοντας τη δραστηριότητα της 
RNA-πολυμεράσης. Μετά και μια δεύτερη μεγάλη τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη6, η συνδυασμένη θεραπεία με IFN/RBV, για 
24 εβδομάδες σε ασθενείς με γονότυπο 2/3 και για 48 εβδομάδες 
στους ασθενείς με γονότυπο 1, έγινε πλέον η πρότυπη θεραπεία 
στους naive ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη.

Ακολούθησε η είσοδος της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης άλφα 
(Peg-IFN α) στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C. Πεγκυλίωση 
είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα μόριο πολυαιθυλενικής 
γλυκόλης προσκολλάται σε μία πρωτεΐνη (στην περίπτωσή μας 
στην IFN-α). Σκοπός η αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής του 
φαρμάκου, η ελάττωση της νεφρικής του κάθαρσης και άρα 
η αύξηση της βιοδιαθεσιμότητάς του. Με τη διαδικασία αυτή 
επιτυγχάνεται η τροποποίηση της φαρμακοκινητικής της IFN-α, 
η αύξηση της αποτελεσματικότητάς της και η μείωση του πο-
σοστού και της σοβαρότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών της. 
Δύο μορφές της έχουν πάρει έγκριση από τον FDA, η Peg-IFN 
α-2a (Pegasys) και η Peg-IFN α-2b (Peg-Intron). Κλινικές δοκιμές 
και με τις δύο μορφές ως μονοθεραπεία κατέγραψαν διπλάσια 
αύξηση της SVR σε σχέση με τη μονοθεραπεία με την απλή IFN 
στη θεραπεία των naive ασθενών7-9.

Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική προσέγγιση 
χρόνιας ηπατίτιδας C σε naive ασθενείς

Λογική συνέχεια των κλινικών μελετών που χρησιμοποίησαν 
τη μονοθεραπεία με Peg-IFN α θα ήταν να δοκιμασθεί ο συν-
δυασμός της Peg-IFN α με τη ριμπαβιρίνη (RBV).

Η πρώτη μελέτη έγινε από το Manns και τους συνεργάτες 
του10, οι οποίοι διεξήγαγαν μία τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 
με Peg-IFN α-2b σε naive HCV ασθενείς. Η ομάδα που έλαβε 
τη μεγαλύτερη δόση της Peg-IFN α-2b (1,5 μg/kg/εβδομάδα) 
σε συνδυασμό με RBV (800mg/ημερησίως) για 48 εβδομάδες 
παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό SVR (54%) σε σχέση με τους 
ασθενείς που έλαβαν τη μικρότερη δόση (0,5 μg/kg/εβδομάδα) 
Peg-IFN α-2b (47%) και τους ασθενείς που έλαβαν την απλή 
IFN α-2b(3MU/3 εβδομαδιαίως) (47%). 

Ο Fried και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν τη δεύτερη μελέ-
τη, με την Peg-IFN α-2a σε συνδυασμό με RBV11 σε HCV naive 
ασθενείς. Η SVR ήταν μεγαλύτερη (56%) στην ομάδα των 
ασθενών που έλαβε Peg-IFN α-2a (180μg/εβδομαδιαίως) και 
RBV (1000-1200mg/ημερησίως) για 48 εβδομάδες σε σχέση με 
τους ασθενείς που έλαβαν απλή IFN α-2b και RBV (45%) και τους 
ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με Peg-IFN α-2a (30%). 

Μια τρίτη μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη διε-

νεργήθηκε από τους Χατζηγιάννη και συν12. Σκοπός της ήταν 
να ελέγξει την επίδραση της διάρκειας της θεραπείας (24 vs 48 
εβδομάδες) και της δόσης της RBV (800mg vs 1000-1200 mg/
ημερησίως) στην SVR, χρησιμοποιώντας σταθερή δόση Peg-IFN 
α-2a. 1.284 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν με βάση το γονότυπο του 
ιού και τα επίπεδα HCV RNA προ θεραπείας. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι σε ασθενείς με γονότυπο 1 η υψηλότερη SVR (51%) 
επιτεύχθηκε στην ομάδα που έλαβε την υψηλή δόση RBV για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους ασθενείς με γονότυπο 2/3, 
η SVR (80%) δε διέφερε σημαντικά στις 4 ομάδες, ανεξάρτητα 
από τη δόση της RBV και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της θερα-
πείας. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι ασθενείς με γονότυπο 
2/3 μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με Peg-IFN α και 
χαμηλή δόση RBV (800mg) για 24 εβδομάδες, ενώ οι ασθενείς 
με γονότυπο 1 πρέπει να αντιμετωπίζονται με Peg-IFN α και την 
υψηλή δόση της RBV (1000-1200 mg) για 48 εβδομάδες.

Αυτή είναι και η πρότυπη θεραπεία για την αντιμετώπιση naive 
ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C, η οποία και ισχύει μετά τις δύο 
συναινετικές συναντήσεις της Αμερικής και της Ευρώπης. 

Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στη 
θεραπεία

Μετά από ανάλυση των κλινικών μελετών, ταυτοποιήθηκαν 
προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την απάντηση 
στη θεραπεία.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο κυριότερος προγνωστικός 
παράγοντας είναι ο γονότυπος του ιού. Ασθενείς με γονότυπο 
1 έχουν σημαντικά μειωμένη ανταπόκριση (42-46%) σε σχέση 
με τους ασθενείς με γονότυπο 2 και 3 (76-82%). Παράγοντες 
με μικρότερη προγνωστική αξία είναι το ιικό φορτίο, ο βαθμός 
της ίνωσης, η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, το φύλο και η 
φυλή. Οι παράγοντες αυτοί είναι χρήσιμοι για συζήτηση με τον 
ασθενή ως προς την αναμενόμενη πιθανότητα ανταπόκρισης 
στη θεραπεία, αλλά για κανένα λόγο δεν πρέπει να αποτελούν 
κριτήρια χορήγησης θεραπείας.

Μετά την έναρξη της θεραπείας, μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε την πρώιμη ιολογική ανταπόκριση (EVR-early virologic 
response) για να προγνώσουμε εάν ο ασθενής αναμένεται να 
ανταποκριθεί ή όχι στη θεραπεία. Ως πρώιμη ιολογική αντα-
πόκριση (EVR) ορίζουμε τη μείωση του ιικού φορτίου κατά 2 
log
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 ή τη μη ανίχνευση ιικού φορτίου 12 εβδομάδες μετά την 

έναρξη της θεραπείας. Αυτό εφαρμόζεται στους ασθενείς με 
γονότυπο 1. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η EVR είναι ότι 
μπορεί να μειώσει τη νοσηρότητα και το κόστος της θεραπείας, 
διακόπτοντας τη θεραπεία στους ασθενείς που είναι απίθανο 
να πετύχουν SVR.

Παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα είναι 
και η συμμόρφωση στη θεραπεία. Όσο μεγαλύτερη η συνολική 
δόση της Peg-IFN α και της RBV και όσο μεγαλύτερο το χρονικό 
διάστημα που θα καταφέρει ο ασθενής να λάβει τις σχεδια-
ζόμενες δόσεις, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ανταπόκρισης 
στη θεραπεία13.

Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με 
φυσιολογικές τρανσαμινάσες

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από τους Zeuzem και συν.14 η μελέ-
τη που απαντά στο ερώτημα αν έχουμε λόγο να θεραπεύουμε 
ασθενείς με επίμονα φυσιολογικές τρανσαμινάσες. Στη μελέτη 
συμμετείχαν 491 ασθενείς οι οποίοι είχαν θετική HCV-RNA 
(PCR) και φυσιολογικές τρανσαμινάσες σε 3 στιγμιότυπα τους 
τελευταίους 18 μήνες πριν από την είσοδό τους στη μελέτη. 
Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα με βάση το 
γονότυπο του ιού, είδαν ότι οι ασθενείς με γονότυπο 1 που 
έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία για 48 εβδομάδες πέτυχαν 
SVR σε ποσοστό 40%. Η διαφορά δεν ήταν σημαντική στους 
ασθενείς με γονότυπο 2/3 (SVR: 72% έναντι 78%) ανεξάρτητα 
από τη διάρκεια της θεραπείας (24 έναντι 48 εβδομάδες).

Το συμπέρασμα είναι ότι η αποτελεσματικότητα της προτεινό-
μενης θεραπείας που εφαρμόζεται σε ασθενείς με αυξημένες 
τρανσαμινάσες είναι παρόμοια και σε ασθενείς με φυσιολογικές 
τρανσαμινάσες. 

Ως εκ τούτου η ένδειξη για θεραπεία σε ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα C πρέπει να στηρίζεται, πλην των τυπικών που αναφέρ-
θηκαν στην προηγούμενη ενότητα και σε άλλους παράγοντες 
όπως η πιθανότητα εξάλειψης του ιού, η ύπαρξη συμπτωμάτων 
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ή εξωηπατικών εκδηλώσεων, η έντονη επιθυμία του ασθενούς 
και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από τον ασθενή.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Αντιμετώπιση
Η κυτταροπενία είναι από τις συχνότερες αιτίες μείωσης της 

δόσης των φαρμάκων. Θρομβοπενία ( <50.000/mm3) παρατη-
ρείται σε ποσοστό μόλις 1-4% και αντιμετωπίζεται με μείωση της 
δόσης της IFN. Ουδετεροπενία ( <750/mm3) παρατηρείται σε 
ποσοστό μέχρι και 20%. Παρότι δεν έχει αναφερθεί αυξημένος 
κίνδυνος για μικροβιακές λοιμώξεις, πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με μείωση της δόσης της IFN. Εναλλακτικά μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν αυξητικοί παράγοντες. Η αναιμία είναι ιδιαίτερα 
συχνή κατά τη συνδυασμένη θεραπεία και οφείλεται στην 
μυελοκαταστολή της IFN-α και στην αιμόλυση που προκαλεί 
η RBV. Το 50% των ασθενών θα παρουσιάσουν πτώση της Hb 
κατά 3g/dl ή πτώση της Hb <12g/dl. Πρόσφατη μελέτη15 έχει 
δείξει ότι η χορήγηση ερυθροποιητίνης, σε δόση μέχρι 40.000U 
υποδορίως εβδομαδιαίως, επιτυγχάνει να διατηρήσει τη δόση 
της RBV και να αυξήσει την Hb κατά 2g/dl. Η ιντερφερόνη συ-
νοδεύεται επίσης από ποικίλες νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, 
όπως κατάθλιψη, έντονη ανησυχία και μανία, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη ψυχιατρική αγωγή, ώστε 
να διατηρηθεί η συμμόρφωση στη θεραπεία.

Θεραπεία ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που δεν 
ανταποκρίθηκαν σε προηγηθείσα θεραπεία

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, περίπου οι μισοί ασθενείς με χρόνια ΗC δεν ανταποκρίνονται 
στην τρέχουσα θεραπεία.

Σύμφωνα με το 2ο NIH Consensus Conference on the 
Management of Chronic Hepatitis C το 2002, στους μη-αντα-
ποκριθέντες περιλαμβάνονται οι ασθενείς που παρουσίασαν 
μείωση του HCV-RNA λιγότερο από 2 log
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την αρχική τιμή στις πρώτες 12 εβδομάδες θεραπείας. Αυτοί 
οι ασθενείς σπανίως παρουσιάζουν περαιτέρω μείωση του 
HCV-RNA και σε αυτούς η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. 
Υποτροπιάσαντες είναι οι ασθενείς που, μετά την αρχική αρ-
νητικοποίηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επανεμφάνισαν 
HCV-RNA στον ορό μετά τη διακοπή αυτής. 

Mη ανταποκριθέντες σε προηγούμενα σχήματα 
με IFN-α ή IFN-α + RBV

Μετα-ανάλυση των Cheng και συν.16 κατέγραψε τα αποτελέ-
σματα από 9 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (n=789) σε 
ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε προηγούμενη μονοθερα-
πεία με IFN και οι οποίοι έλαβαν ως θεραπεία συνδυασμό IFN + 
RBV για 6 μήνες. SVR παρουσίασε το 13% των ασθενών.

Σήμερα η τακτική για την αντιμετώπιση ασθενών που έλαβαν 
στο παρελθόν θεραπεία με IFN-α ή με συνδυασμό IFN + RBV 
και δεν ανταποκρίθηκαν ή υποτροπίασαν είναι η χορήγηση 
συνδυασμού Peg-IFN+RBV. Διάφορες μελέτες, οι περισσό-
τερες συνεχιζόμενες, δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα 
διάφορων δοσολογικών σχημάτων της τρέχουσας θεραπείας 
για 48 εβδομάδες. 

Οι Shiffman και συν.17 παρουσίασαν τα προκαταρκτικά αποτε-
λέσματα από τη μελέτη HALT-C (hepatitis C antiviral long-term 
treatment against cirrhosis). Στη μελέτη αυτή οι ασθενείς έλαβαν 
Peg IFN α-2a 180 μg/εβδομάδα και ριμπαβιρίνη 1000-1200mg 
ημερησίως. 

Οι ασθενείς με μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA στον ορό την 20η 
εβδομάδα συνέχισαν την ίδια αγωγή για 48 εβδομάδες και 
κατόπιν παρακολουθήθηκαν για 24 εβδομάδες. Οι ασθενείς οι 
οποίοι στους 20 μήνες δεν πέτυχαν κάθαρση του ιού μπήκαν 
σε φάση συντήρησης και τυχαιοποιήθηκαν είτε να λάβουν Peg 
IFN α-2a σε χαμηλή δόση (90μg ανά εβδομάδα) για τα επόμενα 

3,5 χρόνια είτε να μη λάβουν καμία επιπλέον θεραπεία και απλά 
να παρακολουθούνται. 

Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν την 20η εβδομάδα πέτυχαν 
τελικά SVR σε ποσοστό 18%. Προγνωστικοί παράγοντες για 
την επίτευξη SVR ήταν η προηγηθείσα μονοθεραπεία με IFN, 
ο γονότυπος 2/3 και η απουσία κίρρωσης. 

Οι Jacobson και συν.18, τυχαιοποίησαν 321 ασθενείς να λάβουν 
αγωγή είτε με PEG-IFN α-2b 1,0μg/kg + RBV 1000-1200mg 
ημερησίως είτε με Peg IFNα-2b 1,5μg/kg + RBV 800mg ημε-
ρησίως για 48 εβδομάδες. Στη μελέτη αυτή, SVR επιτεύχθηκε 
στο 15% των ασθενών. 

Οι Diago και συν.19 δοκίμασαν τη χορήγηση αυξημένων δόσεων 
Peg IFN α-2a σε συνδυασμό με RBV σε 72 ασθενείς με γονότυπο 
1, οι οποίοι δεν είχαν ανταποκριθεί σε θεραπεία με IFN + RBV. Οι 
ασθενείς που έλαβαν τις αυξημένες δόσης ιντερφερόνης (270μg 
- 360μg) -στις πρώτες 12 εβδομάδες- πέτυχαν υψηλότερη SVR 
(30% και 37,5% αντίστοιχα) έναντι 17,9% αυτών που έλαβαν την 
κλασική δόση των 180μg.

Μη ανταποκριθέντες στα νέα θεραπευτικά 
σχήματα (Peg-IFN + RBV)

Τι γίνεται όταν αποτύχει η τρέχουσα θεραπεία με Peg-IFN + 
RBV; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχει ακόμη δοθεί.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μελέτη20 που διερευνά την πιθανότητα 
βελτίωσης της SVR με τη χορήγηση του ίδιου θεραπευτικού 
σχήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 48 εβδομάδων. 
Επίσης εξετάζεται, με βάση τη μελέτη των Diago και συν., εάν 
η δόση εφόδου με τη 2πλασια δόση Peg-IFN α αυξάνει τα πο-
σοστά ανταπόκρισης σε μη ανταποκριθέντες σε προηγούμενο 
σχήμα με Peg-IFN α.

Θεραπεία συντήρησης με PEG-IFN
Ένας δευτερεύων -αλλά ιδιαίτερα σημαντικός- στόχος της 

θεραπείας, σε ασθενείς με προχωρημένη ίνωση που δεν επιτυγ-
χάνουν κάθαρση του ιού, είναι η καθυστέρηση της εξέλιξης της 
ίνωσης και άρα της εμφάνισης των επιπλοκών της κίρρωσης.

Με το δεδομένο της βελτίωσης της ιστολογικής εικόνας21 
που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν IFN ή συνδυασμό 
IFN + RBV και δεν ανταποκρίθηκαν, δύο μεγάλες προοπτικές 
πολυκεντρικές μελέτες17,22 οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη εξε-
τάζουν την επίδραση της μακροχρόνιας θεραπείας συντήρησης 
(maintenance therapy) με Peg-IFN α στην ανάπτυξη ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου και των άλλων επιπλοκών της πυλαίας 
υπέρτασης στους ασθενείς με ΧΗC και προχωρημένη ίνωση 
που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Μία 3η μελέτη23 με 
παρόμοιο στόχο ολοκληρώθηκε πρόωρα, λόγω των καλύτερων 
αποτελεσμάτων που είχε η Peg-IFN α-2b έναντι της κολχικίνης 
(ως εικονικό φάρμακο). Ειδικότερα, σε σύνολο 534 ασθενών που 
εισήχθησαν στη μελέτη, 59 (κολχικίνη=39, Peg=20) έφθασαν 
σε κλινικό endpoint (θάνατος, ηπατική ανεπάρκεια, κιρρσοραγία, 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, μεταμόσχευση). Η ανάλυση της 
καμπύλης επιβίωσης Kaplan - Meier ανέδειξε υπεροχή της Peg 
έναντι της κολχικίνης (p <0,003).

Συμπερασματικά, παρατηρείται η χαμηλή δόση συντήρη-
σης με Peg-IFN υπερτερεί της κολχικίνης στην πρόληψη των 
κλινικών επιπλοκών της κίρρωσης, ειδικότερα σε ασθενείς με 
υπολευκωματιναιμία και πυλαία υπέρταση. 

Παράγοντες υπό μελέτη
Ένας παράγοντας που πιθανό να αναστέλλει την ίνωση σε 

ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C είναι η IFN-γ. Επί του παρόντος, 
αναμένονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυκεντρικής, 
ελεγχόμενης, διπλής-τυφλής μελέτης, στην οποία οι μη αντα-
ποκριθέντες τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε IFN-γ είτε εικονικό 
φάρμακο24.

Υπό μελέτη βρίσκονται διάφοροι ανοσοτροποποιητικοί πα-
ράγοντες (διυδροχλωρική ισταμίνη, θυμοσίνη α1), αντιιικοί 
παράγοντες που αναστέλλουν ένζυμα που εμπλέκονται στον 
ιικό πολλαπλασιασμό (BILN2061) και παράγοντες με δράση 
αντι-TNFα (etanercept). 
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