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Η χρόνια ιογενής ηπατίτιδα είναι η πιο σημαντική 
αιτία ανάπτυξης κίρρωσης, επιπλοκών της κίρρω-
σης (ασκίτης, πυλαία υπέρταση, ηπατική ανεπάρ-

κεια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια) και ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου. Οι γνωστοί ιοί της ηπατίτιδας που προκαλούν 
χρόνια ηπατική νόσο είναι οι ιοί της ηπατίτιδας Β, δ και 
C. Από την ανακάλυψή τους και έως σήμερα έχει γίνει 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά στη θεραπεία της 
ηπατικής νόσου και στην πρόληψη των επιπλοκών της. 
Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στις καινούριες 
θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια 
και το τι περιμένουμε στο μέλλον. 

Χρόνια Ηπατίτιδα Β 
Με την ανακάλυψη από τον Blumberg, το 1965, του 

«Αυστραλιανού αντιγόνου» ξεκίνησε μια εποχή σημαντικής 
έρευνας για τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), με αποτέλε-
σμα περισσότερη γνώση για την παθογένεια, τη φυσική 
πορεία και την αντι-ιϊκή θεραπεία, αλλά και την προσπά-
θεια ανάπτυξης ασφαλών εμβολίων με στόχο την πλή-
ρη εξαφάνιση της νόσου. Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι 
300.000.000-350.000.000 άτομα πάσχουν από χρόνια 
λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας B (HBV). Το 20-40% από 
αυτούς θα καταλήξει σε κίρρωση ή/και ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο (HKK). Tο γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη θε-
ραπευτική αντιμετώπισή της. 

oι άμεσοι στόχοι της θεραπείας της χρόνιας HBV ηπατί-
τιδας είναι η καταστολή του ιΪκού πολλαπλασιασμού, η 
οποία συνοδεύεται από μείωση της μολυσματικότητας, 
από φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες και από υποχώ-
ρηση της φλεγμονής του ηπατικού παρεγχύματος. oι 
απώτεροι στόχοι της θεραπείας είναι η εκρίζωση του HBV, 
η πρόληψη της ανάπτυξης κίρρωσης ή/και HKK και η αύ-
ξηση της επιβίωσης. Όμως, δεν είναι γνωστό εάν μπορεί 
να εκριζωθεί ο HBV, ακόμη και μετά από την εξαφάνιση 
της ιαιμίας και την ορομετατροπή από HBsAg σε αντι-HBs, 
λόγω της παραμονής υπολειμματικού ιού στο ήπαρ και σε 
εξωηπατικές θέσεις. 

Aπό τους ασθενείς με χρόνια HBV ηπατίτιδα χρειάζονται 
θεραπεία όσοι παρουσιάζουν ενεργό πολλαπλασιασμό 
του ιού, έχουν υψηλά επίπεδα HBV-DnA στον ορό, έχουν 
αυξημένες αμινοτρανσφεράσες, παρουσιάζουν ενεργό 
ανοσιακή απάντηση (αντι-HBc IgM >0,200 με ποσοτικό 
προσδιορισμό) και έχουν στη βιοψία φλεγμονή στο ηπατικό 
παρέγχυμα. Μια σωστή, λοιπόν, θεραπευτική προσέγγιση 
θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ιδιαιτερότητα του HBV 
αλλά και των μηχανισμών παραμονής του στον οργανισμό 
καθώς και της παθογένειας της ηπατικής βλάβης. 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη θεραπεία 
της χρόνιας ηπατίτιδας Β είναι τα εξής: 
•  Η ιντερφερόνη άλφα είναι μια σημαντική ανοσοτρο-

ποποιητική, αλλά και αντι-ιϊκή ουσία. Στη θεραπεία της 
ηπατίτιδας Β χρησιμοποιείται από το 1991 και ήταν το 
πρώτο φάρμακο που έδειξε αρκετά ικανοποιητικά απο-
τελέσματα τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα, πρακτικά 
αντικαταστάθηκε από την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, 
η οποία χρησιμοποιείται μια φορά την εβδομάδα. Από 
το Μάιο 2005 εγκρίθηκε η χρήση της πεγκυλιωμένης 
ιντερφερόνης αλφα 2α στη χρόνια ηπατίτιδα Β. 

•  Tα τελευταία χρόνια, βρέθηκε ότι ο HBV έχει χαρακτη-
ριστικά ρετροϊού, γεγονός το οποίο άνοιξε καινούριους 
ορίζοντες στην ανάπτυξη αντι-ιϊκών φαρμάκων, όπως είναι 
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα. Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ιογενών λοιμώ-
ξεων (ιός της ανοσιακής ανεπάρκειας των ενηλίκων - HIV, 
μεγαλοκυτταροϊός - CMV, ιός της ανεμευλογιάς-έρπητα 
ζωστήρα - VZV, ιοί του απλού έρπητα - HSV Ι και ΙΙ) φαίνε-
ται όμως ότι χρησιμεύουν και στη θεραπεία της χρόνιας 
HBV λοίμωξης, με κυριότερο εκπρόσωπο τη λαμιβουντίνη 
(3TC). H λαμιβουντίνη είναι μια αντι-ιϊκή ουσία. Είναι το 
πρώτο νουκλεοσιδικό ανάλογο που χρησιμοποιείται από 
το 1998. Έφερε σημαντική επανάσταση στη θεραπεία 
της ηπατίτιδας Β, κυρίως στις δύσκολες ομάδες ασθενών 

(μη αντιρροπούμενη κίρρωση, καταστάσεις με αντένδειξη 
στην ιντερφερόνη) . Τα τελευταία χρόνια, η λαμιβουντίνη 
αρχίζει να χάνει έδαφος, λόγω του ότι υπό θεραπεία 
παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό ανάπτυξης μεταλ-
λαγμένων, ανθεκτικών στελεχών του ιού HBV (ποσοστό 
αντοχής 70% στον 4ο χρόνο θεραπείας).

•  Το 2002 εγκρίθηκε η χορήγηση θεραπείας με αδεφοβίρη 
διπιβοξίλη στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β. Είναι 
το δεύτερο σημαντικό νουκλεοσιδικό ανάλογο που 
αναπτύχθηκε και έχει δείξει καλά αποτελέσματα, κυρίως 
ως επιπρόσθετη αγωγή μαζί με τη λαμιβουντίνη στα αν-
θεκτικά στη λαμιβουντίνη στελέχη του ιού. Τα τελευταία 
χρόνια, όμως, βρέθηκαν στελέχη του ιού HBV ανθεκτικά 
και στην ουσία αυτή. 

•  Σχετικά καινούρια ουσία, η εντεκαβίρη, είναι μέχρι τώρα 
το πιο ισχυρό αντι-ιϊκό φάρμακο και έδειξε πολύ καλά 
αποτελέσματα σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, τόσο 
σε ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη 
θεραπεία όσο και σε εκείνους τους ασθενείς που έχουν 
αναπτύξει αντοχή στη λαμιβουντίνη. Είναι ένα πολύ 
αποτελεσματικό φάρμακο, με μικρό ποσοστό αντοχής 
και η ευρεία χρήση του εγκρίθηκε πρόσφατα. 

Με το παρόν οπλοστάσιο φαρμάκων είναι ακόμα ασαφής 
ο ιδανικός τρόπος χρήσης τους. Και τα πέντε φάρμακα 
έχουν μια σχετική ικανοποιητική αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά στη μείωση του HBV-DnA και των τρανσαμινασών 
και βελτιώνουν την ιστολογική εικόνα. Στη θεραπεία της 
χρόνιας ηπατίτιδας Β παραμένει, όμως, σημαντικό πρόβλη-
μα το ότι σπάνια η ηπατίτιδα μπορεί θα θεωρηθεί ιαθείσα. 
Για αυτό το λόγο -και για την όλο και καλύτερη βελτίωση 
της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας-  υπάρχει μεγάλη 
πρόοδος στην έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη καινούριων, 
αποτελεσματικότερων θεραπειών ή θεραπευτικών σχημά-
των. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί 
κυρίως στην ανάπτυξη καινούριων νουκλεοσιδικών ανα-
λόγων (αναστολείς της DnA πολυμεράσης). Στον πίνακα 1 
φαίνονται τα πιο σημαντικά φάρμακα και η φάση μελέτης 
που βρίσκονται σήμερα.

Συμπερασματικά, υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις καινούριες 
θεραπείες για την ηπατίτιδα Β τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει 
παράλληλα το ερώτημα για το καταλληλότερο φάρμακο 
με την πιο αποτελεσματική θεραπευτική ανταπόκριση. Ο 
πιο σημαντικός μελλοντικός στόχος της αντι-ιϊκής αγωγής 
είναι η γρήγορη και παρατεταμένη καταστολή του ιού, με 
ακόλουθη ιστολογική βελτίωση, χωρίς όμως ανάπτυξη 
αντοχής στη θεραπεία.

Χρόνια ηπατίτιδα C
Ο ιός της ηπατίτιδας C, που απομονώθηκε το 1989, απο-

τελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες χρονίας 
ηπατίτιδας, κίρρωσης ήπατος, ηπατικής ανεπάρκειας και 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ένα 
μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Υπολογίζεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι είναι 
φορείς του ιού και 3-4 εκατ. νέες περιπτώσεις εμφανίζονται 
ετησίως. Ο παγκόσμιος επιπολασμός της νόσου εκτιμάται 
ότι κυμαίνεται μεταξύ 2-3%, αλλά υφίσταται σημαντική 
διαφοροποίηση ανάλογα με τις διάφορες περιοχές του 
πλανήτη και ανάλογα με τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. 
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις ζώνες μέσου προς χαμηλού 
επιπολασμού (1-2,4%).

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C είναι ιάσιμη. 
Θεραπεία συστήνεται για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
C που έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης. Η 
απόφαση για θεραπεία λαμβάνεται αφού συνεκτιμηθούν 
διάφοροι παράγοντες που εξαρτώνται από τον ασθενή αλλά 
και από τον ίδιο τον ιό HCV. Ο σκοπός της θεραπείας είναι 
η εξάλειψη του ιϊκού πολλαπλασιασμού (μόνιμη ιολογική 
ανταπόκριση), που σημαίνει μη ανιχνεύσιμο HCV-RnA στον 
ορό των ασθενών, 24 εβδομάδες μετά από το τέλος της 
θεραπείας, γεγονός που ισοδυναμεί συνήθως με ίαση. Η 
εξάλειψη του ιού είναι το αποτέλεσμα μείωσης της πα-
ραγωγής του, σε συνδυασμό με σταδιακή κάθαρση των 

μολυσμένων από τον ιό κυττάρων. 
Οι προσπάθειες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C ξε-

κίνησαν πολύ νωρίτερα και από την ανακάλυψη του ιού 
που την προκαλεί, όταν ακόμα η νόσος ήταν γνωστή ως 
ηπατίτιδα non A – non B. Λίγο μετά την ανακάλυψη του 
ιού, η χορήγηση ιντερφερόνης α (Ifn-α) απέδωσε ποσοστά 
παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) 8%, όταν 
χορηγήθηκε για 24 εβδομάδες και 20%, όταν χορηγήθηκε 
για 48 εβδομάδες. Μερικά έτη αργότερα, όταν μαζί με Ifn–α 
χορηγήθηκε και εκ του στόματος ριμπαβιρίνη, το ποσοστό 
SVR αυξήθηκε σε 36-40%. Η χορήγηση πεγκυλιωμένης 
Ifn–α απέδωσε παρόμοια ποσοστά SVR (30-40%), ενώ η 
ταυτόχρονη χορήγηση πεγκυλιωμένης Ifn–α (PEG-Ifn-α) 
και ριμπαβιρίνης αύξησε το ποσοστό σε 55% περίπου. Έτσι, 
τα τελευταία έτη, η συνδυασμένη αγωγή με πεγκυλιωμένη 
Ifn–α και ριμπαβιρίνη αποτελεί την πάγια θεραπεία για την 
ηπατίτιδα C. 

Για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας είναι απαραί-
τητη η γνώση του ιϊκού φορτίου και του γονότυπου του ιού 
HCV. Για ασθενείς που στο παρελθόν δεν έχουν λάβει καμία 
θεραπεία για την ηπατίτιδα C και εμφανίζουν ανιχνεύσιμο 
ιϊκό φορτίο, αυξημένες τιμές τρανσαμινασών, ιστολογική 
εικόνα μέτριας ή σοβαρής ηπατίτιδας και αντιρροπούμενη 
νόσο, συνιστάται η χορήγηση συνδυασμένης αγωγής με 
PEG-Ifn α2-b ή 2α-α, υποδορίως, άπαξ εβδομαδιαίως και 
ριμπαβιρίνη per os καθημερινά. Τα δοσολογικά σχήματα 
που προτείνονται για τις PEG-Ifn είναι 1,5μg/kg βάρους 
σώματος για την PEG-Ifn-α2b και σταθερή δόση 180μg για 
την PEG-Ifn-α2α. Η ριμπαβιρίνη θα χορηγηθεί σε δοσολογία 
800mg όσον αφορά στους γονότυπους 2 και 3 και 1.000-
1.200mg (για σωματικό βάρος μικρότερο ή μεγαλύτερο των 
75Kgr, αντίστοιχα) στην περίπτωση των γονότυπων 1 και 4. 
Τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών μελετών έδειξαν ότι, 
στους γονότυπους 2 και 3, η συνδυασμένη αγωγή PEG-Ifn-α 
και 800mg ριμπαβιρίνης, χορηγούμενης για 24 εβδομάδες, 
παρέχει SVR 84%. Σε ασθενείς με γονότυπο 1 ή 4 αν χορη-
γηθούν PEG-Ifn-α και 1.000/1.200mg ριμπαβιρίνης, για 48 
εβδομάδες, τα ποσοστά SVR ανέρχονται σε 52%. Επομένως, 
για ασθενείς με γονότυπο 2 ή 3, προτείνεται θεραπευτική 
αγωγή 24 εβδομάδων, ενώ για ασθενείς με γονότυπο 1 ή 
4 θεραπευτική αγωγή 48 εβδομάδων.

Όσον αφορά στη διάρκεια της θεραπείας και της παρα-
κολούθησης των ασθενών, καθώς και τον καθορισμό της 
πρόγνωσης, ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός του 
HCV-RnA στις 12 εβδομάδες θεραπείας για τους ασθενείς 
με γονότυπο 1-4. Φαίνεται ότι μια πτώση του ιϊκού φορτίου 
μεγαλύτερη από 2log και, κυρίως, η αρνητικοποίηση του 
HCV-RnA στις πρώτες 12 εβδομάδες (early viral response 
(EVR)), καθορίζουν με ακρίβεια την πιθανότητα ανταπόκρισης 
στη θεραπεία (SVR). Γι’ αυτό το λόγο, στην περίπτωση που 
δε διαπιστώνεται πτώση HCV-RnA >2log, η πιθανότητα 
SVR είναι σχεδόν μηδαμινή και συνιστάται διακοπή της 
θεραπείας στις 12 εβδομάδες. 

Κατόπιν εκτεταμένων και μακροχρόνιων μελετών, ως 
θετικοί προγνωστικοί παράγοντες στη συνδυασμένη θερα-
πευτική αγωγή με PEG-Ifn-α και ριμπαβιρίνη θεωρούνται ο 
γονότυπος 2, 3, το χαμηλό ιϊκό φορτίο (<2.000.000copies/
mL), η πρώιμη ιολογική ανταπόκριση (EVR), η διάρκεια της 
αγωγής -όσον αφορά στους γονότυπους 1 και 4- η απουσία 
κίρρωσης ή εκσεσημασμένης ίνωσης, η ηλικία (<40 έτη) 
και το σωματικό βάρος (<75Kgr). 

Η συνδυασμένη αγωγή Ifn-α και ριμπαβιρίνης επιτυγχάνει 
ικανοποιητική μείωση του ιικού πολλαπλασιασμού, μειώνει 
τη δυνατότητα μόλυνσης υγιών ηπατοκυττάρων και ενι-
σχύει την κυτταρική ανοσία έναντι του ιού της ηπατίτιδας 
C. Ο συνδυασμός της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και 
ριμπαβιρίνης επιτυγχάνει την κάθαρση του ιού HCV σε 
σημαντικό ποσοστό. 

Ως αποτελέσματα μίας επιτυχημένης θεραπευτικής αγω-
γής έναντι του ιού της ηπατίτιδας C θα πρέπει να θεωρη-
θούν η ιστολογική βελτίωση του ήπατος, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς, η μείωση του ποσοστού 
ανάπτυξης κίρρωσης και η μείωση των επιπλοκών αυτής, 

Καινούρια φάρμακα στο οπλοστάσιο 
έναντι των ιών της ηπατίτιδας B και C

ΜELANI DEUTSCH
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καθώς και η μείωση του ποσοστού ανάπτυξης ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου.

Αποτυχία της συνδυασμένης αγωγής με πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη-α και ριμπαβιρίνη οφείλεται σε 
•  Παράγοντες σχετιζόμενους με το σχήμα της θεραπείας. 

Είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται σταθερή συγκέντρωση 
στο αίμα των δυο ουσιών.

•  Παράγοντες σχετιζόμενους με τον ασθενή (μεγάλη ηλι-
κία, άρρεν φύλο, φυλή, σωματικό βάρος, συνεργασία, 
παρενέργειες).

•  Παράγοντες σχετιζόμενους με τη νόσο (βαθμός ίνωσης, 
συν-λοιμώξεις).

•  Παράγοντες του ιού (γονότυπος).
Ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε μια πρώτη θερα-

πευτική αγωγή μπορούν να υποβληθούν σε επαναθεραπεία 
συνδυασμένης αγωγής PEG-Ifn-α και ριμπαβιρίνης, με 
πιθανότητα ανταπόκρισης 15-29%, ανάλογα με το στάδιο 
της νόσου, το γονότυπο και το επίπεδο του HCV-RnA. 

Οι περιορισμοί στην αποτελεσματι-κότητα της σύγχρο-
νης θεραπείας στην ηπατίτιδα C καθιστούν αναγκαία την 
εντατική έρευνα με σκοπό την ανεύρεση νεότερων πιο εύ-
χρηστων, αποτελεσματικών και με λιγότερες παρενέργειες 
θεραπευτικών σχημάτων. Καθημερινώς πραγματοποιείται 
μεγάλη προσπάθεια στα εργαστήρια παγκοσμίως για την 
ανεύρεση καινούριων συνθετικών μορίων για τη θεραπεία 
της HCV λοίμωξης. 

Το μέλλον στη θεραπεία της C λοίμωξης είναι η βελτί-

ωση των ήδη υπαρχόντων θεραπευτικών σχημάτων και η 
ανεύρεση καινούριων θεραπειών με λιγότερες παρενέρ-
γειες, μικρότερο χρόνο θεραπείας και μικρότερη δόση 
φαρμάκων. 

Υπάρχουν σήμερα 4 μεγάλες ομάδες φαρμάκων που 
βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης:

1. Καινούριες ιντερφερόνες και ουσίες που επάγουν την 
ενδογενή ιντερφερόνη.

2. Εναλλακτικά φάρμακα της ριμπαβιρίνης με λιγότερες 
παρενέργειες.

3. Ειδικοί κατασταλτές του ιού HCV.
4. Ανοσολογικές θεραπείες.
Τα πιο σημαντικά καινούρια φάρμακα που αναπτύσσονται 

σήμερα είναι τα φάρμακα που δρουν σε συγκεκριμένους 
και διαφορετικούς «στόχους» στον κύκλο πολλαπλασια-
σμού του ιού HCV. Τα τελευταία χρόνια είναι τα χρόνια 
της γρήγορης ανάπτυξης αυτών των “target therapies” 
που αποτελούνται από μικρά μόρια που δρουν στο επί-
πεδο διαφόρων ενζύμων στον κυτταρικό κύκλο (STAT-C 
therapy= Specifically Targeted Antiviral Therapy for HCV). 
Τα πιο σημαντικά ένζυμα-στόχος είναι η πρωτεάση και η 
πολυμεράση του ιού HCV. 

Συμπερασματικά, η σημερινή standard συνδυασμένη 
αγωγή pegIfn and RBV στην ηπατίτιδα C είναι σχετικά 
αποτελεσματική, αλλά έχει σημαντικούς περιορισμούς. 
Πολλές καινούριες θεραπείες είναι υπό ανάπτυξη. Σε όλες 
τις μελέτες φαίνεται όμως ότι η ιντερφερόνη παραμένει 
η βασική θεραπεία της ηπατίτιδας C και ότι οι διάφοροι 
συνδυασμοί που περιέχουν και την ιντερφερόνη είναι 
το μέλλον στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας.

ουσία Εταιρεία φάση μελέτης

Telbivudine LdT  Idenix-novartis  25 Οκτωβρίου 
  2006 Έγκριση
 Tyzeka/Sebivo  fDA/Ελβετία
Tenofovir-Viread  (Gilead) Φάση ΙΙΙ
Emtricitabine-fTC (Gilead) Φάση ΙΙΙ
Clevudine-L-fMAU  Pharmasset, ΗΠΑ  Φάση ΙΙΙ
  Bukwang, Ν. Κορέα 
Pradefovir-Remofovir Metabasis-Valeant-
 Schering Φάση ΙΙ μελέτη
 ΑΝΑ 380 (LB80380)  (Anadys) Φάση ΙΙ μελέτη
 Valtorcitabine - 
monoval LcD  Idenix Φάση ΙΙ μελέτη
 Amdoxovir- DAPD  (RfS-Pharm LLC) Φάση ΙΙ μελέτη
RCV–Racivir  (Pharmasset) Φάση ΙΙ μελέτη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
(ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 

ΤΗΣ DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ)

φάρμακο Αναστολή ενζύμου μελέτη

  BILn 2061 Πρωτεάση Διακοπή
  HCV-796 Πολυμεράση Φάσεως 1
 ITMn-191 Πρωτεάση Προκλινικά*
   nM-283 Πολυμεράση Φάσεως 2
    R1626 Πολυμεράση Φάσεως 1
SCH 503034 Πρωτεάση Φάσεως 2
VX-950(Telaprevir) Πρωτεάση Φάσεως 2

*και πολλές άλλες ουσίες σε προκλινικό επίπεδο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΑ STAT-C ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΗΜΕΡΑ




