
Εισαγωγή
H λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) συνιστά ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας . Υπολογίζεται ότι περίπου 
170 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν μολυνθεί 
από τον ιό και κινδυνεύουν να αναπτύξουν κίρρωση του ήπατος, 
ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο . 

Η ετερογένεια στις κλινικές εκδηλώσεις και η ποικιλία στην 
έκβαση της HCV χρόνιας ηπατίτιδας συνιστούν βασικά χαρακτη
ριστικά της . Οι παθολογικές τιμές αλλά και οι διακυμάνσεις των 
τιμών των τρανσαμινασών χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των 
ασθενών . Σχεδόν όλοι αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν αλλοιώ
σεις χρόνιας ηπατίτιδας ή και κίρρωσης στη βιοψία του ήπατος . 
Το 2030% των ασθενών όμως εμφανίζει φυσιολογικές τιμές 
των τρανσαμινασών σε πολλές μετρήσεις κατά την πορεία 
της χρόνιας λοίμωξης και παρά τη συνεχή δραστηριότητα 
πολλαπλασιασμού του ιού . Για τους ασθενείς αυτούς τίθεται 
το ερώτημα εάν πράγματι έχουν επίμονα φυσιολογικές τιμές 
ή εάν μπορεί να έχουμε βιοχημική επαναδραστηριοποίηση στο 
μέλλον, εάν πρέπει να υποβάλλονται σε βιοψία ήπατος, εάν 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν στο μέλλον κίρρωση και τέλος 
εάν χρήζουν θεραπείας .

Χρόνια ηπατίτιδα C 
και φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών 

Οι συζητήσεις που γίνονται στην προσπάθειά μας να ορίσουμε 
ποιοί ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη έχουν τιμές αλανινικής 
αμινοτρανσφεράσης (ALT) «επίμονα» εντός φυσιολογικών ορίων 
εστιάζονται σε 2 ερωτήματα:

α . Ποιο είναι τελικά το ανώτερο φυσιολογικό όριο της ALT 
στους ασθενείς αυτούς . 

β . Ποιο είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα παρακολού
θησης του ασθενούς .

Είναι γνωστό ότι οι τιμές της ALT επηρεάζονται από πληθώρα 
παραγόντων, όπως το φύλο, ο ΒΜΙ, η λήψη αλκοόλ και φαρ
μάκων και το κάπνισμα . Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη 
μελέτη από την Ιταλία που αφορούσε αιμοδότες, η μείωση 
των ανωτέρων φυσιολογικών τιμών της ALT στο 30U/L για 
τους άνδρες και στο 19U/L για τις γυναίκες οδήγησε σε αύξηση 
της ευαισθησίας για την ταυτοποίηση των ασθενών εκείνων 
με χρόνια ηπατίτιδα C, ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού και 
ιστολογικές βλάβες . Με τα όρια επομένως των τρανσαμινα
σών που χρησιμοποιούμε σήμερα, πιθανότατα υποεκτιμούμε 
τους ασθενείς εκείνους με χρόνια HCV λοίμωξη που έχουν 
ήπια αυξημένη ALT και ιστολογικά ενεργό χρόνια ηπατίτιδα C . 
Η άποψη αυτή συμβαδίζει με την παρατήρηση ότι οι βλάβες 
που παρατηρούνται στη βιοψία ήπατος είναι ταυτόσημες στους 
ασθενείς με «φυσιολογικά» ή ήπια αυξημένα επίπεδα ALT . Άρα 
με βάση τα ανωτέρω μήπως τελικά στους ασθενείς αυτούς τα 
ανώτερα φυσιολογικά όρια της ALT είναι χαμηλότερα;

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, μέχρι σήμερα ισχύει ότι 
αρκούν 23 στιγμιότυπα φυσιολογικής ALT σε διάστημα 6 μηνών 
προκειμένου να πούμε ότι ο ασθενής έχει «επίμονα» φυσιολο
γική ALT . Από την άλλη οι συγγραφείς μίας πρόσφατης μελέτης 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται παρακολούθηση της 
ALT για τουλάχιστον 18 μήνες προκειμένου να είμαστε σίγουροι 
ότι μιλάμε για ασθενή με HCV λοίμωξη και «επίμονα» φυσιολο
γική ALT . Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση δε μπορεί να 
αποκλεισθεί όπως θα δούμε παρακάτω η αύξηση της ALT σε 
απώτερο χρόνο . Επομένως φαίνεται ότι όσο βραχύτερο είναι 
το χρονικό διάστημα παρακολούθησης τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα να ταξινομηθούν οι ασθενείς αυτοί εσφαλμένα 
στην ομάδα αυτών που έχουν φυσιολογική ALT .

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C εμφανίζουν μειωμένους 
δείκτες ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα του επιπέδου των τραν
σαμινασών . Άρα ο ορισμός ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη 
και «επίμονα» φυσιολογική ALT πρέπει να προτιμάται από αυτόν 
του υγιούς ή ασυμπτωματικού φορέα HCV .

Ποιος ο ρόλος της βιοψίας ήπατος 
στην εκτίμηση ασθενών με φυσιολογική ALT;

Με δεδομένο ότι μία υποομάδα των ασθενών αυτών πα
ρουσιάζουν σημαντικές ηπατικές βλάβες, η βιοψία ήπατος θα 
πρέπει να διενεργείται, ειδικότερα εάν η ένδειξη για θεραπεία 
θα στηριχθεί στα ευρήματα της ιστολογικής μελέτης . Από την 
άλλη, εάν δεν τίθεται θέμα θεραπείας του ασθενούς με ALT 

εντός φυσιολογικών ορίων ή εάν η απόφαση θα ληφθεί ανε
ξάρτητα από τα ιστολογικά ευρήματα, τότε η βιοψία ήπατος 
μπορεί να αποφευχθεί .

Οι ασθενείς με φυσιολογική ALT δεν ήταν υποψήφιοι για αντιική 
θεραπεία καθόλη τη δεκαετία του ’90 . Ο λόγος ήταν τα πενιχρά 
αποτελέσματα της θεραπείας . Επομένως έτσι εξηγείται γιατί και 
τα πρώτα συναινετικά συνέδρια δεν πρότειναν βιοψία ή αντιική 
θεραπεία στην ομάδα αυτή των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C . 
Oι αντιλήψεις άρχισαν να αλλάζουν από τις αρχές της επόμενης 
δεκαετίας κυρίως λόγω των ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων της 
αντιικής αγωγής . Έτσι σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της 
Αμερικανικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος, η βιοψία ήπατος 
δεν είναι υποχρεωτική για την έναρξη θεραπείας, ανεξάρτητα 
από τα επίπεδα της ALT . Οι οδηγίες αυτές επιβεβαιώνουν την 
αυξημένη συναίνεση που υπάρχει ως προς την ανάγκη εξα
τομίκευσης της στρατηγικής προσέγγισης στους ασθενείς με 
ALT εντός «φυσιολογικών» ορίων . 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με φυσιολογικές τιμές ALT 

Τα πρώτα βήματα στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, 
έγιναν με τη μονοθεραπεία με απλή ιντερφερόνη άλφα (IfNα) 
με απογοητευτικά μάλλον αποτελέσματα . Η μόνιμη ιολογική 
ανταπόκριση (SVR) δεν ξεπερνούσε το ποσοστό του 1015% . 
Ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά 
τη θεραπεία με IfNα ήταν οι συχνές παροδικές αυξήσεις της 
ALT . Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές του πρώτου 
συναινετικού συνεδρίου στον αποκλεισμό των ασθενών αυτών 
από τις ενδείξεις για λήψη θεραπευτικής αγωγής .

Η προσθήκη ριμπαβιρίνης (RBV) στην IfNα οδήγησε σε 
σημαντική αύξηση της SVR στο 3847% μετά θεραπεία 48 
εβδομάδων . Τα ποσοστά αυτά είναι παρόμοια με αυτά που 
παρατηρούνται στους ασθενείς με αυξημένη ALT . Σε όλες τις 
μελέτες, η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με 
γονότυπο 2/3 σε σύγκριση με το γονότυπο 1 .

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα πολυεθνικής 
μελέτης που εξέτασε τη θέση του συνδυασμού πεγκυλιω
μένης ιντερφερόνης α2α (PegIfN α2a) και RBV . Σε αυτή 
συμμετείχαν ασθενείς με ALT εντός φυσιολογικών ορίων 
σε 3 τουλάχιστον στιγμιότυπα στο διάστημα των τελευ
ταίων 18 μηνών προ της ένταξης στη μελέτη . Συνολικά 
συμμετείχαν 491 ασθενείς οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε 
3 ομάδες . Στην 1η ομάδα οι ασθενείς έλαβαν PegIfN α2α 
180μg/εβδομαδιαίως και RBV 800mg/ημερησίως για 24 
εβδομάδες, στη 2η ομάδα το ίδιο σχήμα για 48 εβδομάδες, 
ενώ οι ασθενείς της 3ης ομάδας δεν έλαβαν καμία αγωγή, 
αλλά απλά παρακολουθήθηκαν για 72 εβδομάδες . Ιολογική 
ανταπόκριση παρατηρήθηκε στο 30% και 52% των ασθενών 
στην 1η και 2η ομάδα αντίστοιχα . Ως αναμενόταν κανένας 
από τους ασθενείς της 3ης ομάδας δεν εξαφάνισε αυτόματα 
τον ιό, ενώ χαρακτηριστικό στην ομάδα αυτή ήταν ότι 50% 
των ασθενών παρουσίασαν παροδική αύξηση της ALT πάνω 
από τα φυσιολογικά όρια σε κάποια φάση της περιόδου 
παρακολούθησης . Στους ασθενείς με γονότυπο 1 η SVR 
ήταν 40% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν αγωγή για 
48 εβδομάδες, ενώ στους ασθενείς με γονότυπο 2/3 η SVR 
ήταν 72% και 78% στην ομάδα που έλαβε αγωγή για 24 και 
48 εβδομάδες αντίστοιχα . 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια και αντικατοπτρίζουν 
το θεραπευτικό αλγόριθμο που ισχύει για τους ασθενείς 
με αυξημένα επίπεδα ALT . Έτσι οι ασθενείς με γονότυπο 1 
χρειάζονται αγωγή για 48 εβδομάδες, ενώ αυτοί με γονότυπο 
2/3 χρειάζονται θεραπεία για 24 εβδομάδες μόνο .

Κάτι άλλο σημαντικό που καταγράφηκε στη μελέτη αυτή 
ήταν η σταθερή μείωση των επιπέδων της ALTκάτω από τα 
«φυσιολογικά» προ θεραπείας επίπεδα στους ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι ενδεχομέ
νως οι ασθενείς με ALT εντός φυσιολογικών ορίων με τα όρια 

τιμών που χρησιμοποιούμε σήμερα, στην πραγματικότητα 
έχουν «παθολογική» τιμή ALT, η οποία και αντικατοπτρίζει 
την υποκείμενη ηπατική νόσο .

Η ασφάλεια του θεραπευτικού σχήματος ήταν παρόμοια 
με αυτή που καταγράφηκε και κατά τη θεραπεία ασθενών 
με αυξημένα επίπεδα ALT .

Συμπεράσματα

Πού θα στηριχθεί η απόφαση και  
πώς θα προσεγγίσουμε θεραπευτικά ασθενείς με χρόνια 
HCV λοίμωξη  
και ALT εντός φυσιολογικών ορίων;

Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν σε ποσοστό 2025% μέτριου ή σοβαρού 
βαθμού ίνωση ( f2) στη βιοψία ήπατος, που συνοδεύεται 
με αυξημένο κίνδυνο για περαιτέρω επιδείνωση (μετάπτωση 
σε κίρρωση σε 510 χρόνια) παρά τη μακροχρόνια διατήρηση 
της ALT εντός φυσιολογικών ορίων .

Επιπλέον 2025% των ασθενών με ALT εντός φυσιολογικών 
ορίων αρχικά, παρουσιάζουν κατά τη μακροχρόνια παρακο
λούθησή τους, παροδική ή εμμένουσα αύξηση των επιπέδων 
της ALT, η οποία συνοδεύεται με σημαντική επιδείνωση της 
ηπατικής νόσου .

Ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο και τον κίνδυνο 
εξέλιξης αυτής, οι ασθενείς με HCV λοίμωξη και ALT επίμο
να εντός φυσιολογικών ορίων ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διαταραχές στην ποιότητα ζωής τους ως αποτέλεσμα της 
αρνητικής αντίληψης που έχουν για τη χρόνια νόσο .

Η χρόνια HCV λοίμωξη, ακόμη και σε απουσία σημαντι
κής υποκείμενης ηπατικής βλάβης, αποτελεί παράγοντα 
αυξημένης ηπατοτοξικότητας υπό την επίδραση άλλων 
παραγόντων όπως της λήψης αλκοόλ, άλλων φαρμάκων 
ή την επίδραση μεταβολικών διαταραχών (αντίσταση στην 
ινσουλίνη, παχυσαρκία) .

Το τρέχον θεραπευτικό σχήμα με PegIfN α και RBV είναι 
εξίσου αποτελεσματικό και ασφαλές, όπως και στους ασθε
νείς με αυξημένα επίπεδα ALT .

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα υποδηλώνουν ότι η απόφαση 
για θεραπεία των ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από τα επίπεδα της ALT, αλλά πρέ
πει να συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία 
του ασθενούς, η διάρκεια της νόσου και το στάδιο αυτής, 
τα επίπεδα των ιικών συγκεντρώσεων και τέλος η σχέση 
ωφέλειας/κινδύνου σε κάθε περίπτωση . Η προσέγγιση 
αυτή πρέπει να επεκταθεί και στους ασθενείς με ALT εντός 
φυσιολογικών ορίων, στους οποίους η απόφαση για βιοψία 
ήπατος και/ή έναρξη θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται, 
σύμφωνα και με τις πιο πρόσφατες οδηγίες και συστάσεις για 
την αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη .

Έτσι νεαροί ( <4550 χρονών) ασθενείς με γονότυπο 2 ή 3, 
με θέληση για θεραπεία και απουσία αντενδείξεων, μπορούν 
να υποβληθούν σε θεραπευτική αγωγή χωρίς να προηγηθεί 
βιοψία ήπατος, με δεδομένη την πολύ καλή αποτελεσματι
κότητα και ασφάλεια του τρέχοντος θεραπευτικού σχήματος 
(PegIfN α και RBV για 24 εβδομάδες)

Από την άλλη η απόφαση για έναρξη θεραπείας πρέπει 
να στηριχθεί κυρίως σε ιστολογικά δεδομένα (άρα είναι 
αναγκαία η βιοψία ήπατος), σε ασθενείς >50 χρόνων ή σε 
αυτούς με «δύσκολο» στην αντιμετώπιση γονότυπο (1 ή 4) 
ή με μακροχρόνια λοίμωξη ή με σχετικές αντενδείξεις για 
θεραπεία . Από την ομάδα αυτή, θεραπεία πρέπει να λάβουν 
οι ασθενείς με σημαντική ίνωση ( f2) στη βιοψία ήπατος . 
Τέλος καμία παρέμβαση (όχι βιοψία/όχι θεραπεία) δε χρειά
ζεται για τους ασθενείς με ALT επίμονα εντός φυσιολογικών 
ορίων και ηλικία >6065 χρόνων ή με σημαντικές αντενδείξεις 
στο τρέχον θεραπευτικό σχήμα ή που δεν είναι πρόθυμοι 
να λάβουν θεραπεία .
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