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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας διεθνώς, λόγω
του υψηλού ποσοστού της µετάπτωσης σε χρονιότητα.,που οδηγεί σε κίρρωση και
ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Μετά από 13 χρόνια από την κλωνοποίηση του γονιδιώµατος
του HCV και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια , έγινε πλέον
αντιληπτή η αναγκαιότητα συµµετοχής των ιατρών της Π.Φ.Υ. στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο εντοπισµός των
σηµείων που θα πρέπει να εστιάσει ο γενικός ιατρός κατά την εκτέλεση του έργου του,
ώστε να παίξει καθοριστικό και αποτελεσµατικό ρόλο στην διάγνωση και στην διαχείριση
των ασθενών µε ηπατίτιδα C. Οι δυσκολίες για την πραγµατοποίηση αυτής της διατριβής
ήταν σηµαντικές αφού η διεθνής βιβλιογραφία για την ηπατίτιδα C στην πρωτοβάθµια
φροντίδα ήταν περιορισµένη και ουσιαστικά έπρεπε εµείς να καθορίσουµε το πλαίσιο
µέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινηθεί ο γενικός ιατρός . Θα πρέπει να ληφθεί δε υπ’όψιν
ότι ο σχεδιασµός των µελετών της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκε τα έτη
1995-1996, χρονική περίοδο κατά την οποία το θέµα της ηπατίτιδας C δεν αναφερόταν σε
κανένα Αµερικανικό (Αm. Fam. Physician, The Journal of Family Practice, J. Am. Board
Fam. Pract, και Archives of Family Medicine) ή Ευρωπαϊκό (Br. J. General Practice,
Family Practice) περιοδικό γενικής ιατρικής, και δεν είχαν εκδοθεί οι κατευθυντήριες
οδηγίες του Ν.Ι.Η (National Institute of Health) και του C.D.C (Centers for Disease
Control).
Έτσι, τα αποτελέσµατα αυτής της διατριβής αποτέλεσαν προσφορά στην διεθνή
βιβλιογραφία και η ελληνική εµπειρία αποτελεί ένα σταθµό στην διάγνωση και στην
διαχείρηση της ηπατίτιδας C στην Π.Φ.Υ. Τα αποτελέσµατα της ήταν επακόλουθο µιάς
οµαδικής προσπάθειας και αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πρώτα απο όλους τον
επιβλέπων της διατριβής µου Αν. Καθηγητή κ. Χρήστο Λιονή που αποτέλεσε λαµπρό
παράδειγµα εργατικότητας, προσπάθειας (κυριολεκτικά αεικίνητος), ικανότητας και που
πραγµατικά µε τιµά µε την εµπιστοσύνη , την αγάπη και την φιλία του! Χωρίς τον Χρήστο
δεν θα είχα φτάσει ως εδώ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθ. κ. ∆ηµ. Σπαντίδο,
που µε έκανε να συνειδητοποιήσω το βάρος της ευθύνης που ανέλαβα και που έπρεπε να
φέρω εις πέρας, καθώς και για την αµέριστη συµπαράστασή του , τον Καθ. κ. Ηλία
Κουρούµαλη που ήταν το αόρατο χέρι που στήριξε όλες µου τις προσπάθειες µέχρι το
τέλος , την ∆ρ. Κυριακή Σωφρονιάδου, ∆/ντρια του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, που µε
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τίµησε µε την εµπιστοσύνη της και την αµέριστη βοήθειά της, τον

∆ρ. Νικόλαο

Τασσόπουλο, ∆/ντή της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ν.Γ.Ν.∆υτικής Αττικής, την
Επιµελήτρια Α΄ του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ. Λεοντίνη Φουντουλάκη για την
αµέριστη βοήθεια και συνεργασία της, τον Επιµελητή Β΄ κ. Αλέξιο Σωτηρόπουλο, που για
πολλά χρόνια τώρα είναι ο πιστός µου συνεργάτης ,την γυναίκα µου, Μαρία , που πάντα
ήταν δίπλα µου και µε στήριζε και το σηµαντικότερο αποτέλεσε την «µούσα» της
δηµιουργικότητάς µου από τότε που την γνώρισα, το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου
Αιµοδοσίας, το προσωπικό του Κ.Υ. Σπηλίου Κρήτης, τους ανώνυµους αλλά όχι
αγνώστους Γενικούς Ιατρούς που συµµετείχαν στην πραγµατοποίηση των ερευνητικών
προγραµµάτων, τους γονείς µου για αυτό που µε κάνανε, τα πεθερικά µου, που πάντα
στηρίζουνε όλες µου τις προσπάθειες.και τέλος, αλλά όχι τελευταίο Ευχαριστώ Τον Θεό
που ήταν πάντα δίπλα µου και µου χάρισε ανθρώπους που αγαπώ και που µε αγαπούν,
ανθρώπους που εκτιµώ και που µε εκτιµούν.

Ευστάθιος Α. Σκληρός
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1.Εισαγωγή
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1.1. Μοριακή βιολογία του ιού της ηπατίτιδας C
1.1.1. Ο ιός της ηπατίτιδας C
Η ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV ), πραγµατοποιήθηκε µε την
χρησιµοποίηση πειραµατικού υλικού από χιµπατζήδες µε χρόνια µη-α, µη-β, ηπατίτιδα .
Με τη χρήση µεθόδων µοριακής βιολογίας, έγινε µετουσίωση πρωτεϊνών , εκχύλιση
πυρηνικών οξέων, αντίθετη µεταγραφή σε συµπληρωµατικό c-DNA και ακολούθησε
κλωνοποίηση του γονιδιώµατος του HCV. Ο ιός της ηπατίτιδας C αποτελείται από
µονόκλωνο RNA θετικής κατεύθυνσης µήκους 9500 χιλ περίπου νεοκλεοτιδικών
βάσεων, το οποίο ενεργώντας ως αγγελιοφόρο RNA µπορεί να µεταφραστεί σε πρωτεΐνη.
Ο ιός φαίνεται να είναι σφαιρικός , διαµέτρου 55 nm , και µε εικοσαεδρική συµµετρία ,
περιβάλλεται από περίβληµα και έχει καταταχτεί στην οικογένεια των Flaviridae1 .
To γονιδίωµα του ιού της ηπατιτίδας C έχει ένα µοναδικό πλαίσιο ανάγνωσης
(ΟRF :open reading frame ), και µπορεί να µεταφραστεί απ` ευθείας για την παροχή της
πολυπρωτεΐνης που κωδικογραφεί2. Του πλαισίου αυτού προηγούνται και έπονται µια
σειρά νουκλεοτιδίων που συνιστούν τις µη κωδικογραφούσες περιοχές του 5` και 3`
άκρου του γονιδιώµατος .
Το µη κωδικογραφούν 5` άκρο ( 5`UTR ), του γονιδιώµατος του HCV ρυθµίζει την
µετάφραση του πλαισίου3 ανάγνωσης της πολυπρωτεΐνης µε την ύπαρξη µιας γονιδιακής
περιοχής που λειτουργεί ως

περιοχή υποδοχής ριβοσωµατίων, γνωστή ως

IRES

( Ιnternal Ribosome Entry Site ), όπου προσκολλούνται τα ριβοσώµατα για την
µετάφραση. Η 5`UTR περιοχή παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συντήρησης4 της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας µεταξύ διαφόρων στελεχών του ιού .
Το τρίτο το µη κωδικογραφούν άκρο ( 3΄ x R) αποτελείται5 από τέσσερις βασικές
περιοχές :
α) Μία βραχεία σειρά (27- 70) νουκεοτιδίων που παρουσιάζουν ετερογένεια ανάλογα του
γονοτύπου.
β) Μια πολύ-οµονονεκλεοτιδική σειρά 98 περίπου ουριδιλινών.
γ) Μια µικρή περιοχή από ουριδιλίνες µε ενδιάµεσα νουκλεοτίδια κυτοσίνης και
δ) Μια ουρά 98 νεοκλουτιδίων, όπου τα 46 νουκλεοτίδια σχηµατίζουν µια αγκύλη που
είναι παρούσα σε όλους τους γονότυπους . Η 3΄ x R περιοχή ρυθµίζει την αντιγραφή του
γονιδιώµατος σε άλυσο αρνητικής κατεύθυνσης, που χρησιµοποιείται ως µήτρα για την
σύνθεση θετικής κατεύθυνσης γονιδιωµάτων, και επίσης ρυθµίζει την µορφογένεση του
ιού.
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1.1.2. Γενετική οργάνωση του HCV
Το πλαίσιο ανάγνωσης κωδικογραφεί µια πολυπρωτείνη µήκους 3010 αµινοξέων ,
που µετά την µετάφραση της διαιρείται στις δοµικές (structural) και µη δοµικές (non
structural) πρωτεΐνες του ιού . (Σχήµα 1 )
Η δοµική περιοχή του αµινικού (-ΝΗ2) άκρου κωδικοποιεί :
α) Την πρωτεΐνη του πυρηνοκαψιδίου ( C ) µοριακού βάρους 22 Kd και µήκους
191 αµινοξέων. Η περιοχή αυτή του γονιδιώµατος είναι καλά διατηρηµένη µε οµολογία
90 – 100 % σε επίπεδο αµινοξέων µεταξύ των γονοτύπων. Περιέχει 4 αντιγονικούς
επίτοπους , ο κύριος όµως έχει εντοπιστεί6 στο αµινικό άκρο µεταξύ των αµινοξέων 31-45.
β) Τις πρωτείνες του περιβλήµατος Ε1 και Ε2 µήκους 192 και 367 αµινοξέων και
µοριακού βάρους 35 Kd και 72 Kd αντίστοιχα. Είναι γλυκοζυλιωµένες πρωτείνες που
παρουσιάζουν ετερογένεια στα διάφορα στελέχη7.
Υπερµεταβλητότητα παρουσιάζει µια περιοχή της Ε2 µεταξύ των αµινοξέων 386 – 411
( Hypervariable Region

HVR1 ). Η ετερογένεια σ`αυτήν την περιοχή παρατηρείται όχι

µόνο σε διαφορετικούς ασθενείς, αλλά και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικά χρονικά
διαστήµατα, και µάλιστα στον ίδιο8 ορό παρατηρείται ποικιλία στελεχών (quasi speciesσχεδόν είδη). Οι µεταλλαγές στην περιοχή αυτή αλλάζουν την αντιγονική σύσταση
πράγµα που βοηθά τον HCV να ξεφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστηµα.
γ) Την πρωτεΐνη ρ7 µοριακού βάρους 7 Kd και µήκους 63 αµινοξέων. Είναι
υδρόφοβη πρωτεΐνη και πιθανόν να έχει ρόλο διαµεµβρανικού υποδοχέα9.
H µη δοµική περιοχή (non structural) του καρβοξυλικού (-cooh ) άκρου
κωδικοποιεί τις ακόλουθες µη δοµικές πρωτεΐνες :
α) Την πρωτεΐνη Ν S2 µοριακού βάρους 23 Kd και δράση ΝS2/3 πρωτεάσης
β) Την πρωτεΐνη Ν S3 µοριακού βάρους 70 Kd και µήκους 471 αµινοξέων. Το προϊόν της
Ν S3 περιοχής έχει διπλή ιδιότητα. Το πρώτο 1/3 της πρωτεΐνης από το αµινικό άκρο,
παίρνει µέρος

στην πρωτεολυτική επεξεργασία και λειτουργεί ως πρωτεάση σερίνης10,

ενώ η υπόλοιπη πρωτεΐνη συνιστά την ελικάση του ιού11. Χρησιµεύει για το ξεδίπλωµα
του RNA του ιού κατά την αναπαραγωγή του, την δέσµευση RNA και ενεργεί ως
νουκλεοτιδική τριφοσφωράση κατά την διάρκεια αντιγραφής του γονιδιώµατος σε
αρνητικής κατεύθυνσης12 άλυσο, και τον πολυµερισµό της σε θετικής κατεύθυνσης RNA
(Εικόνα 1).
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Εικόνα 1.HCV-RNA ελικάση
γ) Τις

πρωτεΐνες

ΝS4Α και ΝS4Β. Η ΝS4Α µε µοριακό βάρος 4Κd παίζει ρόλο

βοηθητικού συντελεστή (co – factor ) της πρωτεάσης σερίνης ΝS3 . Είναι δε απαραίτητη
για την τοµή ΝS5Α / ΝS5Β.13 Η πρωτείνη ΝS4Β µε µοριακό βάρος 27Kd πιθανόν να
διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην µεταγραφή του ιού .
δ) Τις πρωτεΐνες ΝS5Α και ΝS5Β που βρίσκονται στο 3΄ ΧR

άκρο του πλαισίου

ανάγνωσης του γονιδιώµατος. Η ΝS5Α µε µοριακό βάρος 56 Kd πιθανόν διαδραµατίζει
ρόλο στη µεταγραφή του γονιδιώµατος και καθορίζει την ευαισθησία στην θεραπεία µε
άλφα ιντερφερόνη14. Η ΝS5Β µε µοριακό βάρος 66 Kd έχει ενζυµατική δράση και
αποτελεί την RNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση του ιού (έναρξη αντιγραφής γονιδιακού
RNA )15 .
Στην πρωτεολυτική επεξεργασία της πολυπρωτεΐνης για µεν τις δοµικές πρωτεΐνες
χρησιµοποιούνται ένζυµα από τον ξενιστή γνωστά ως signal πεπτιδάσες , για δε τις µη
δοµικές πρωτεΐνες χρησιµοποιούνται οι HCV κωδικογραφηµένες πρωτεάσες16. Η γνώση
της γενετικής οργάνωσης του HCV καθώς και της δοµής και λειτουργικότητας των
προϊόντων των γονιδίων του, µας οδηγούν στην κατανόηση του κύκλου ζωής του ιού και
παθογένειας της ηπατίτιδας C.
1.1.3.Γονότυποι του HCV
Ο ιός της ηπατίτιδας C παρουσιάζει µεγάλη ετερογένεια

της νουκλεοτιδικής

αλληλουχίας του γονιδιώµατος του, µέσα στα πλαίσια εξελικτικών διαδικασιών κατά την
αντιγραφή του17. Στην περίπτωση των ιών επειδή οι κύκλοι αναπαραγωγής τους γίνονται
µε ταχείς ρυθµούς προκαλούνται λάθη αντιγραφής των πυρηνικών οξέων τους18. Ο ρυθµός
µεταλλαγών του HCV στους ανθρώπους βρέθηκε να είναι 1,99 x 103 ανά νουκλεοτίδιο
ανά έτος19, γεγονός που χρονολογεί την ύπαρξη του HCV πριν από τριακόσια χρόνια .
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Μελέτες από διαφορετικές κυρίως γεωγραφικές περιοχές έδειξαν ότι η
νουκλεοτιδική αλληλουχία του ιού παρουσιάζει µεταβλητότητα που φτάνει µέχρι 33,1 %
σε επίπεδο νουκλεοτιδικής και 28,8 % σε επίπεδο αµινοξικής αλληλουχίας. Οι µεταβολές
δεν είναι τυχαίες αφού υπάρχουν περιοχές που είναι σταθερές. Η 5΄ UTR

είναι η

περισσότερο καλά συντηρηµένη( 92 – 100 % ) περιοχή όπως και η περιοχή του πυρήνα
(C ) ( 81 – 91 % ). Οι περιοχές µε την µεγαλύτερη µεταβλητότητα είναι η Ε1, η Ε2/ΝS1
και η ΝS2. Ενδιάµεση µεταβλητότητα παρουσιάζουν τα µη δοµικά γονίδια ΝS3 , ΝS4 και
ΝS5 ( 65 – 79 % σταθερότητα ) .

Σx.1. Ο ιός της ηπατίτιδας C

Σχήµα 1.Η δοµή του HCV
Η µεγάλη ετερογένεια του ιού µπορεί να σχετίζεται µε τη χρονιότητα της νόσου
και υποδηλώνει σηµαντική διαφορά στην αντιγονικότητα των περιοχών αυτών, µεταξύ
των διαφορετικών τύπων του HCV .
1.1.4. Ταξινόµηση του HCV
Η ταξινόµηση του ιού της ηπατίτιδας C

στηρίζεται στην µεταβλητότητα του

γονιδίου ΝS5. Η περιοχή σύγκρισης είχε µήκος 222Βρ και βρισκόταν ανάµεσα στις
θέσεις 7975 και 8196 του γονιδιώµατος. Ο

Simmonds et al

ανέλυσε και σύγκρινε

πολλαπλές αλληλουχίες του HCV που προερχόταν από ασθενείς από όλο τον κόσµο20. Η
φυλογενετική ανάλυση της ΝS5 περιοχής έδειξε 6 κύριους γονότυπους και περισσότερους
από 50 υπότυπους.
Ανάµεσα σε διαφορετικούς γονότυπους η οµοιότητα της νουκλεοτιδικής
αλληλουχίας κυµαίνεται από 55 – 72 % .
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∆ιαφορετικοί υπότυποι του ίδιου γονότυπου παρουσιάζουν νουκλεοτιδική
οµοιότητα από 75 – 86 % , ενώ στελέχη που ανήκουν στον ίδιο υπότυπο παρουσιάζουν
οµοιότητα µεγαλύτερη από 88 % . Οι γονότυποι του ιού αριθµούνται µε τους αριθµούς1,2
, 3 , κ.τ.λ. ενώ οι υπότυποι µε µικρά λατινικά γράµµατα a , b , c , κ.τ.λ. .
Η µεταβλητότητα του γονιδιώµατος της ηπατίτιδας C

έχει ως

αποτέλεσµα

µεταβολές της αλληλουχίας των αµινοξέων. Η διαφοροποίηση της αντιγονικότητας οδηγεί
στην ύπαρξη διαφορετικών ορότυπων, που µέχρι σήµερα όµως δεν έχει γίνει η
οµαδοποίηση τους .
*Γονότυπο (genotype) ενός ίου , αποτελεί το στέλεχος που παρουσιάζει νουκλεοτιδική ετερογένεια > 10 %

1.1.5. Σχεδόν είδη(QUASI SPECIES)
Ο όρος αναφέρεται σε ετερογενή οµάδα στελεχών του ιού που συνυπάρχουν στον
ίδιο ασθενή

in vivo. Η παρουσία τους έχει δειχθεί µε φυλογενετική ανάλυση της Ε2 \

ΝS1 περιοχής του γονιδιώµατος και οφείλονταν σε γρήγορες µεταλλάξεις του
γονιδιώµατος. Τα quasi species21 παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία στην άλφα –
ιντερφερόνη (αντοχή ) .
1.1.6 .Σηµασία των γονοτύπων του HCV
Η γνώση του γονότυπου

του HCV

έχει σηµασία κυρίως για την παρασκευή

εµβολίου και την πρόγνωση της αντιιϊκής θεραπείας . Τα αντισώµατα κατά του HCV δεν
είναι εξουδετερωτικά ούτε παρέχουν προστασία σε επαναµόλυνση από άλλους
γονότυπους. Σήµερα είναι γνωστό ότι οι ασθενείς που έχουν µολυνθεί από γονότυπο 1b
ανταποκρίνονται λιγότερο καλά στη θεραπεία µε ιντερφερόνη ή συνδυασµό ιντερφερόνης
µε ριµπαβιρίνη22και έχουν βαρύτερη ιστολογική εικόνα. Ο ίδιος γονότυπος σχετίζεται και
µε την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου , ενώ σε ασθενείς µε HIV συνλοίµωξη
έχουµε ταχύτερη23 εξέλιξη σε AIDS.

1.2. Ανοσολογία του ιού της ηπατίτιδας C
1.2.1. Κυτταρική ανοσολογική απάντηση
H κυτταρική ανοσολογική απάντηση πιθανώς παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην
έκβαση της λοίµωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C. Οι περισσότερες µελέτες έχουν
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επικεντρωθεί στην ειδική ανοσολογική απάντηση κατά αντιγόνου η οποία παράγεται από
τα CD4+ βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα CD8+ κυτταροτοξικά T-λεµφοκύτταρα.
Στους περισσότερους ασθενείς η νόσος διαγιγνώσκεται στην χρονία παρά στην
οξεία φάση της, γι’ αυτό και έχουν γίνει πολλές µελέτες σε ασθενείς µε επιµένουσα
φλεγµονή οι οποίοι δεν µπορούσαν να εξαφανίσουν τον ιό της ηπατίτιδας C. Αντίθετα
λίγες µόνο

µελέτες έχουν αναλύσει την κυτταρική ανοσολογική απάντηση κατά την

διάρκεια της οξείας φάσης της λοίµωξης. Αυτές οι µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι
η

ανοσολογική

απάντηση

και

κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυτάρων

των

βοηθητικών

Τ+λεµφοκυττάρων24 και

των

διαφέρει µεταξύ ασθενών που αναρρώνουν και

εκείνων που αναπτύσσουν χρόνια λοίµωξη. Ειδικά Τ-λεµφοκύταρα αναγνωρίζουν
αλληλουχίες αµινοξέων που κωδικοποιούνται από αντίστοιχες ιϊκές νουκλεοτιδικές σειρές
του ιού µε ελάχιστες διαφορές στους διάφορους γονοτύπους του ιού της ηπατίτιδας C.
Επιπλέον, τα βοηθητικά Τ -λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν ιϊκά πεπτίδια
συνδεδεµένα µε

µόρια της τάξης ΙΙ του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας

(MHC ΙΙ), γεγονός που σηµαίνει την έναρξη ανοσολογικής απάντησης. Έτσι, αυτές οι
νουκλεοτιδικές σειρές του ιού θα µπορούσαν να διερευνηθούν για την ανάπτυξη
προληπτικών ή θεραπευτικών εµβολίων κατά του ιού της ηπατίτιδας C.
Η κυτταρική ανοσολογική απάντηση κατά του ιού της ηπατίτιδας C θα µπορούσε
να υπεισέρχεται σε αρκετές ανοσολογικές οδούς. Ο ιός της ηπατίτιδας C προκαλεί µια
ασθενή ανοσολογική απάντηση των T-λεµφοκυττάρων σε ασθενείς που αναπτύσσουν
χρονία φλεγµονή. Οι λόγοι γι’ αυτή την σχετική αδυναµία της κυτταρικής ανοσολογικής
απόκρισης δεν είναι γνωστοί. Η γενική ανοσολογική ανοχή ή ανοσοκαταστολή δεν είναι η
αιτία της επιµένουσας φλεγµονής από τον ιό της ηπατίτιδας C , κι αυτό γιατί οι χρονίως
πάσχοντες ασθενείς εµφανίζουν φυσιολογικές ανοσολογικές αποκρίσεις κατά άλλων ιϊκών
παραγόντων25,26. Ο ταχύς ρυθµός των ιϊκών µεταλλάξεων, που έχει ως

αποτέλεσµα

µεγάλη ποικιλία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που κωδικοποιούν αλληλουχίες αµινοξέων
του ιού, ίσως συµβάλλει στη µη αποτελεσµατικότητα της κυτταρικής ανοσολογικής
απάντησης .
1.2.2. Μηχανισµοί αντιιϊκής ανοσολογικής απάντησης
Οι µηχανισµοί µε τους οποίους ο ιός της ηπατίτιδας C εγκαθιστά την χρόνια
λοίµωξη είναι επί του παρόντος απροσδιόριστοι. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ειδική
ανοσολογική απάντηση σε οποιαδήπτε ιϊκή λοίµωξη προάγεται από τα µακροφάγα και τα
δενδριτικά κύτταρα, τα οποία παρουσιάζουν ιϊκές πρωτεΐνες στα βοηθητικά Τ-

17

λεµφοκύτταρα και τα ΝΚ(natural killer) λεµφοκύτταρα. Σε πολλές ιϊκές φλεγµονές, τα
Β-λεµφοκύτταρα

παράγουν αντισώµατα τα οποία δύνανται να αποµακρύνουν τον

κυκλοφορούντα ιό και να προστατεύσουν τον οργανισµό από την επαναλοίµωξη. Για
παράδειγµα , αντισώµατα κατά του αντιγόνου επιφανείας της ηπατίτιδας Β είναι κριτικής
σηµασίας για την εξαφάνιση του ιού.
Τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µε τους ειδικούς υποδοχείς τους αναγνωρίζουν
ιϊκά πεπτίδια που προέρχονται από την φαγοκυττάρωση και την πρωτεολυτική διάσπαση
πρωτεϊνών του ιού της ηπατίτιδας C και τα οποία παρουσιάζονται σε σύµπλεγµα µε
αντιγόνα του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας τάξης ΙΙ (MHC II). Αρχίζει έτσι
η ανοσολογική απάντηση που οδηγεί σε ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Βλεµφοκυττάρων καθώς επίσης και σε διέγερση των ειδικών κυτταροτοξικών Τλεµφοκυττάρων κατά του ιού , τα οποία παρουσιάζονται σε σύµπλεγµα µε τα αντιγόνα
του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας τάξης Ι (MHC I).
Oι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες ολοκληρώνονται από διαφορετικά είδη
ανοσορυθµιστικών κυτταροκινών που παράγονται από τα Τh 1 λεµφοκύτταρα
(ιντερφερόνη-γ και ιντερλευκίνη-2) ή τα

Th 2

λεµφοκύτταρα (ιντερλευκίνη –4,

ιντελευκίνη –5, και ιντερλευκίνη –10) και που είναι κυτταρικοί διαβιβαστές.
Αυτή η διαδικασία τελικά µπορεί να οδηγήσει σε λύση των κυττάρων που έχουν
προσβληθεί από τον ιό. Από τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα δε, είναι δυνατόν να
εκκρίνονται κυτταροκίνες, όπως η ιντερφερόνη –γ και ο παράγων νέκρωσης – α (TNF-a),
που εµποδίζουν την αντιγραφή και την γονιδιακή έκφραση αρκετών ιών, όπως του ιού της
ηπατίτιδας – Β, του κυτταροµεγαλοιού και του rotavirus27,28.
1.2.3. Xυµική ανοσολογική απόκριση
Ο ιός της ηπατίτιδας C µπορεί να εγκαταστήσει χρόνια λοίµωξη παρά την ενεργό
χυµική και κυτταρική ανοσολογική απάντηση που γενικά έχουν ως στόχο όλες τις ιϊκές
πρωτεΐνες. Ο ιός µπορεί να µην εξουδετερωθεί από τα ειδικά αντισώµατα κατά του ιού
της ηπατίτιδας-C µετά την πρωτοπαθή λοίµωξη. Τα ειδικά αντισώµατα κατά του ιού
µπορούν να εµποδίσουν την είσοδο του ιού στα κύτταρα-ξενιστές και να αδρανοποιήσουν
τον ιό, ο οποίος θα φαγοκυτταρωθεί από τα µακροφάγα, δεν δύνανται όµως να
εξουδετερώσουν τον ιό της ηπατίτιδας C που βρίσκεται εντός των κυττάρων.
Επιπλέον ο ιός της ηπατίτιδας C έχει έντονο ρυθµό µεταλλάξεων, ειδικά στην
υπερµεταβλητή

περιοχή

του γονιδιώµατος που κωδικοποιεί τις

πρωτείνες του
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περιβλήµατος. Αρκετές µελέτες απέδειξαν ότι η χυµική ανοσολογική απόκριση δεν µπορεί
να εξουδετερώσει ορισµένες

ποικιλίες ιού ηπατίτιδας C

µε µεταλλάξεις της

νουκλεοτιδικής σειράς που επιτρέπουν την διαφυγή από την αναγνώριση των
αντισωµάτων. Πάντως, πρόσφατες µελέτες σε χιµπατζήδες προτείνουν ότι ο ιός της
ηπατίτιδας C µπορεί να προκαλέσει χρόνια λοίµωξη ακόµη και µε απουσία µεταλλάξεων
της υπερµεταβλητής περιοχής. Έτσι η εξέλιξη στην χρόνια λοίµωξη από τον ιό της
ηπατίτιδας C

είναι πιθανότατα πολυπαραγοντική

διαδικασία που εξαρτάται από τις

πολλαπλές εκδηλώσεις της αντίδρασης ιού-ξενιστή.
1.2.4. Aνάπτυξη εµβολίου
∆εδοµένου ότι η µόλυνση από τον HCV έχει τεράστιες επιπτώσεις στη δηµόσια
υγεία, η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού εµβολίου είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας.
Όµως υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα που δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν µε ευκολία.
Πρώτον, ο ιός παρουσιάζει πολλούς γονότυπους, υπότυπους, quasi-species λόγω του
υψηλού ποσοστού µεταλλαγής στη υπερµεταβλητή περιοχή των πρωτεϊνών του
περιβλήµατος. ∆εύτερον, η υπερµεταβλητή περιοχή είναι µία µεγάλη περιοχή και περιέχει
ένα βασικό επίτοπο ουδετεροποίησης.29 Τρίτον, οι χυµικές ανοσολογικές αντιδράσεις κατά
των πρωτεϊνών του περιβλήµατος εξελίσσονται αργά και επιτυγχάνουν µόνο µέτριους
«τίτλους» στην αρχική µόλυνση30. Τέταρτον, η συσχέτιση της χυµικής ανοσολογικής
απάντησης µε την προστασία από την εξέλιξη της νόσου δεν έχει προσδιορισθεί ακριβώς.
Αυτά τα προβλήµατα περιπλέκονται περισσότερο από την απουσία ενός κατάλληλου
συστήµατος καλλιέργειας για τον έλεγχο των αντισωµάτων .
Το µόνο µοντέλο ζώου στο οποίο έχει µελετηθεί ο κύκλος µόλυνσης του HCV
είναι ο χιµπατζής, και δεν είναι αναγκαστικά αντιπροσωπευτικός εκείνου των ανθρώπων.
Πειράµατα έχουν δείξει ότι η φαινοµενική ίαση των χιµπατζήδων µε µία οµόλογη ή
ετερόλογη οµάδα HCV είχε ως αποτέλεσµα την επιµόλυνση. Αυτό δείχνει απουσία
προστατευτικής ανοσίας µετά από φυσιολογική µόλυνση. Μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση
δείχνει ότι τα άτοµα που µολύνθηκαν µπορούν να αναπτύξουν αντισώµατα, και 15-25%
των ατόµων αυτών,

καθώς και το

60%-70% των µολυσµένων χιµπατζήδων τελικά

αναρρώνουν από την HCV µόλυνση. Επιπρόσθετα , πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι στην
εξουδετέρωση του ιού εµπλέκεται µια δραστήρια πολυπαραγοντική κυτταρική αντίδραση.
To ιδανικό εµβόλιο θα πρέπει να αναπτύσσει υψηλό τίτλο αντισωµάτων , µακράς
διάρκειας χρόνου ζωής που θα έχουν στόχο τις πρωτεΐνες του περιβλήµατος, και τα
οποία θα αναγνωρίζουν τους διατηρηµένους επίτοπους των HCV οροτύπων. Eπίσης το
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εµβόλιο θα πρέπει να είναι ικανό να προκαλεί µια δραστική κυτταρική ανοσολογική
αντίδραση που στόχος της

θα πρέπει να είναι οι

πρωτεΐνες του πυρήνα που

κωδικοποιούνται από τις περιοχές NS3 , και NS4 του γονιδιώµατος.
Τέλος , επειδή η αντίδραση Th1 είναι σηµαντική για την εξουδετέρωση του ιού, το
υποψήφιο εµβόλιο θα πρέπει να προκαλεί την αντίδραση Τh1. ∆ιάφορες προσεγγίσεις
έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη εµβολίου. Η κλασσική προσέγγιση της ανάπτυξης
ζωντανού εξασθενηµένου ιού εµποδίζεται από την απουσία κατάλληλων πειραµατικών
συστηµάτων. Η αρχική προσπάθεια του Choo και των συνεργατών του ήταν προς την
κατεύθυνση παραγωγής εµβολίου µε ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες του περιβλήµατος, αλλά
η επιτυχία ήταν περιορισµένη31. Η ανοσοποίηση των χιµπατζήδων µε ένα subunit εµβόλιο
είχε ως αποτέλεσµα την µερική και παροδική προστασία.
Ο γενετικός εµβολιασµός έχει προκαλέσει ενθουσιασµό32 και µεγάλες προσδοκίες
για την πρόκληση χυµικής και κυτταρικής ανοσολογικής αντίδρασης. Όµως τα πρώτα
πειράµατα σε χιµπατζήδες έδειξαν ότι η ενσωµάτωση ενός γονιδίου του HCV στο DNA
του ξενιστή µπορεί να µη είναι ιδιαίτερα ανοσογονική. Επιπλέον, η ανάπτυξη
«χιµαιρικών» ιών που εκφράζουν τα παράγωγα του γονιδίου του HCV είναι ελκυστική.
Μια εναλλακτική προσέγγιση33 βασίζεται στην σύνθεση και παραγωγή µορίων που
οµοιάζουν στον ιό (viruslike). Οι δοµικές πρωτείνες των µορίων ΗCV-like µπορεί να
προκαλέσουν ισχυρότερη ανοσολογική αντίδραση.
Η πολυπλοκότητα των ανοσολογικών αντιδράσεων κατά την µόλυνση από τον
HCV, και η απουσία πειραµατικών συστηµάτων που να διασαφηνίζουν τους µηχανισµούς
προστασίας, καθιστά τη µελέτη του τρόπου εξουδετέρωσης του ιού και της πορείας της
νόσου µια πρόκληση για έρευνα. Η πρόοδος34 στο πεδίο της µοριακής βιολογίας δίνει
υποσχέσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού εµβολίου στο άµεσο µέλλον.

1.3. ∆ιάγνωση και κλινική εικόνα της ηπατίτιδας C
1.3.1. Oρολογική διάγνωση
Η ορολογική διάγνωση35 της ηπατίτιδας C

πραγµατοποιείται κυρίως µε

την

ανοσοενζυµική µέθοδο ELISA. ∆ώδεκα χρόνια µετά από την αρχική χρησιµοποίηση της
ELISA , οι ανοσοενζυµικές

µέθοδοι

εξελίχθηκαν και παρουσιάζουν σήµερα υψηλή

ειδικότητα και ευαισθησία. Ανιχνεύουν αντισώµατα του HCV (anti-HCV) στο 97% των
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ασθενών , αλλά δεν µπορούν να διακρίνουν µεταξύ οξείας , χρόνιας ή παρελθούσας
λοίµωξης από τον HCV 36.
Η ανίχνευση των anti- HCV αντισωµάτων

είναι δυνατή 15 εβδοµάδες µετά από

την επαφή µε τον ιό στο 80% των ασθενών και µετά από ένα εξάµηνο στο 97% των
ασθενών. Η ειδικότητα της µεθόδου είναι καλή , αλλά εξαρτάται από τον πληθυσµό που
ελέγχεται. Έτσι σε πληθυσµούς χαµηλού επιπολασµού για τον HCV (π.χ. αιµοδότες ) η
θετική προγνωστική της αξία ( positive predictive value ) είναι 50-60%. Αντίθετα, σε
πληθυσµούς υψηλού επιπολασµού η θετική προγνωστική της αξία ανέρχεται στο 90%.
Ψευδώς θετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε οµάδες χαµηλού κινδύνου για ηπατίτιδα
C ενώ ψευδώς αρνητικά παρουσιάζονται σε αιµοκαθαρόµενους και ανοσοκατελσταµένους
ασθενείς 36,38 .
Η χρήση συµπληρωµατικών ή επιβεβαιωτικών µεθόδων είναι απαραίτητη για τον
καθορισµό των ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων της ELISA σε πληθυσµούς χαµηλού
κινδύνου

για

ηπατίτιδα

C.

Αυτές

οι

µέθοδοι

στηρίζονται

στη

χρήση

του

ανοσοαποτυπώµατος ανασυνδυασµένων ή/και συνθετικών αντιγόνων (RIBA), και πρέπει
να πραγµατοποιούνται µε το ίδιο δείγµα που πραγµατοποιήθηκε και η ELISA. Αµφίβολα
αποτελέσµατα µε την χρήση των επιβεβαιωτικών µεθόδων απαιτούν επανάληψη µετά από
ένα τρίµηνο ή καθορισµό του HCV-RNA.
1.3.2. Ανίχνευση HCV-RNA
H

διάγνωση της

HCV

λοίµωξης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της

ανίχνευσης του HCV-RNA µε ανάστροφη µεταγραφή (reverse transcription, RT) και
αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (polymerase chain reaction, PCR). Η PCR παρέχει
τη δυνατότητα πολλαπλασιασµού επιλεγµένων αλληλουχιών του DNA, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία ανίχνευσης τους, µε τεχνικές
υβριδισµού ή ηλεκτροφόρησης.
Το HCV- RNA είναι ανιχνεύσιµο µια έως δυο εβδοµάδες µετά την έκθεση στον ιό
και αρκετές εβδοµάδες πριν από την αύξηση των τιµών των τρανσαµινασών ή/και την
εµφάνιση των anti-HCV39, γεγονός που σηµαίνει ότι η ανίχνευση του µπορεί να
αποτελέσει το µόνο στοιχείο HCV λοίµωξης. Σήµερα χρησιµοποιούνται πρωτόκολλα
ποσοτικής και ποιοτικής PCR µε κλινική εφαρµογή40. Το πρόβληµα της ποσοτικής PCR
είναι η χαµηλότερη ευαισθησία της σε σχέση µε την ποιοτική PCR, που αποτελεί την
πλέον ευαίσθητη µέθοδο για τη διάγνωση του ΗCV. Η µέθοδος της αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR) είναι αρκετά ευαίσθητη, και ψευδώς θετικά και
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αρνητικά αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν από κακή φύλαξη των δειγµάτων,
επιµόλυνση, κ.α..
Ο ποσοτικός προσδιορισµός του HCV-RNA πραγµατοποιείται και µε τη µέθοδο
του διακλαδιζόµενου DNA (branched DNA). Η µέθοδος του bDNA στηρίζεται 41 αντί του
πολλαπλασιασµού της αλληλουχίας – στόχου , στον πολλαπλασιασµό του σώµατος του
προϊόντος του υβριδισµού αλληλουχίας –στόχου µε την αλληλουχία – ανιχνευτή(probe).
Η µέθοδος είναι ταχύτερη και απλούστερη σε σχέση µε την PCR, αλλά έχει χαµηλότερη
ευαισθησία και υψηλότερο κόστος. Η κλινική σηµασία της ανίχνευσης του HCV-RNA
έγκειται στην επιβεβαίωση της HCV λοίµωξης, στη µελέτη των τρόπων µετάδοσης, καθώς
και στην πρόγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας C.
1.3.3. Kλινική εικόνα ηπατίτιδας C
Οξεία ηπατίτιδα C
Η περίοδος επώασης της οξείας ηπατίτιδας C κυµαίνεται

42-43

από δύο εβδοµάδες

έως 6 µήνες, µε µέση περίοδο τις 40-50 ηµέρες. Μόνο το 20-30% των περιπτώσεων
παρουσιάζει ίκτερο, ενώ το 10-20% των ασθενών παρουσιάζει µη ειδικά συµπτώµατα
όπως κόπωση, ανορεξία και κοιλιακό άλγος. Από εργαστηριακής απόψεως, οι τιµές των
τρανσαµινασών είναι συνήθως µικρότερες των 800IU/L, σε σπάνιες, όµως, περιπτώσεις
εµφανίζονται και τιµές µεγαλύτερες των 2000 IU/L. Η πορεία της οξείας ηπατίτιδας C
ποικίλει και οι τιµές των τρανσαµινασών αυξοµειώνονται από εβδοµάδα σε εβδοµάδα.
Οµαλοποίηση των τιµών των τρανσαµινασών σηµαίνει ίαση, αλλά συνήθως ακολουθείται
από αυξήσεις των τιµών , χαρακτηριστικό της χρόνιας ηπατίτιδας C.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις44 αυτοπεριοριζόµενης HCV λοίµωξης, η διάγνωσή
τους δε στηρίζεται στην ύπαρξη anti-HCV, χωρίς όµως ανίχνευση του HCV-RNA. Σε
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Ιρλανδία45 συσχετίστηκε ο αυτοπεριορισµός της
ηπατίτιδας C µε την ύπαρξη του HLA-DRB1 .
Ο ρόλος του HCV στην οξεία κεραυνοβόλο ηπατίτιδα δεν έχει διευκρινισθεί
πλήρως. Η συλλοίµωξη µε τον ιό της ηπατίτιδας Α,Β ή Ε φαίνεται να αυξάνει την
πιθανότητα ανάπτυξης κεραυνοβόλου ηπατίτιδας 46-48.
Περίπου το 80% των ατόµων που προσβλήθηκαν από τον ιό της ηπατίτιδας C δεν
κατορθώνουν να απαλλαγούν από τον ιό και οδηγούνται σε χρόνια ηπατίτιδα. Πιο
συγκεκριµένα, κάποια άτοµα που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C
αναρρώνουν τελείως , κάποια άλλα φέρουν τον HCV στο αίµα τους χωρίς βιοχηµικές
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ενδείξεις ηπατοπάθειας, και άλλα παραµένουν σε στάσιµη φάση που χαρακτηρίζεται από
σταθερά αυξηµένες τιµές των τρανσαµινασών, χωρίς την παρουσία συµπτωµάτων ή
εξέλιξης της νόσου.
Χρόνια ηπατίτιδα C
Περίπου το 80% των ατόµων που προσβλήθηκαν από τον ιό της ηπατίτιδας C δεν
κατορθώνουν να απαλλαγούν από τον ιό και οδηγούνται σε χρόνια ηπατίτιδα. Η χρόνια
ηπατίτιδα C είναι ασυµπτωµατική για πολλά χρόνια , αν και άτυπα συµπτώµατα, όπως
καχεξία, εµφανίζονται σε µερικούς ασθενείς49. Πολλοί ασθενείς έχουν αύξηση των
τρανσαµινασών,

αν

και

συνήθως

οι

τρανσαµινάσες

παρουσιάζουν

περιοδικές

αυξοµειώσεις(yo-yo).
Η κλινική και η βιοχηµική εικόνα στη χρόνια ηπατίτιδα C δεν συµβαδίζει µε τα ιστολογικά
ευρήµατα πάντα. Επίσης το ιïκό φορτίο δεν συνδέεται µε τον βαθµό της ιστολογικής
βλάβης.
Φυσική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
Η λοίµωξη από τον HCV χαρακτηρίζεται από χρόνια ιαιµία στο 80-90% των
περιπτώσεων, ενώ το 70% παρουσιάζει κάποιου βαθµού ηπατική βλάβη. Η εξέλιξη της
νόσου ποικίλει. Σε κάποιους ασθενείς η εξέλιξη της νόσου χαρακτηρίζεται από ιστολογική
ίνωση και κίρρωση, ενώ σε κάποιους άλλους από µακροχρόνια σταθερή κίρρωση η οποία
αναγνωρίζεται µόνο µε βιοψία του ήπατος. Τέλος, κάποιοι ασθενείς αναπτύσσουν
βαθµιαία κίρρωση, η οποία µεταπίπτει σε ηπατική ανεπάρκεια, ενώ κάποιοι άλλοι
αναπτύσσουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο 50.
Η χρόνια ηπατίτιδα C διαδράµει γενικώς µια µακρόχρονη πορεία (20-40 έτη)
προτού φτάσει στο τελικό αποτέλεσµα. Προοπτικές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σε
άτοµα µε οξεία ηπατίτιδα από µετάγγιση, αλλά περιορίστηκαν σε µικρό αριθµό ασθενών
και βραχεία παρακολούθηση

51-55

. Αυτές οι µελέτες έδειξαν καθαρά την µέτρια

νοσηρότητα και θνησιµότητα σε σχέση µε το ήπαρ.
Αναδροµικές µελέτες σχετικά µε τη χρόνια ηπατίτιδα C

56-58

, παρά τη σχετικά

βραχεία παρακολούθηση (4-11χρόνια), έδειξαν υψηλό ποσοστό συµπτωµατικών ασθενών,
ύπαρξη κίρρωσης στο 30-40% και ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στο 11-19% των
ασθενών. Ένας σηµαντικός αριθµός ασθενών, όµως, είχαν ήδη κίρρωση ή ηπατοκυτταρικό
καρκίνωµα στο τελευταίο στάδιο, όταν εξετάστηκαν για πρώτη φορά58.
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Στα πλαίσια µελέτης η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ιρλανδία, µελετήθηκαν 50.000 νέες
γυναίκες που εµφάνισαν οξεία ηπατίτιδα C, µετά από λήψη HCV µολυσµένων anti-D
ανοσοσφαιρινών59. ∆εκαεφτά χρόνια µετά από την πρώτη επαφή µε τον ιό, τα τρία
τέταρτα των γυναικών παρουσίαζαν συµπτώµατα κόπωσης, οι τιµές δε των
τρανσαµινασών ήταν φυσιολογικές στο 40% των ασθενών. Οι βιοψίες του ήπατος έδειξαν
ίνωση µετρίου βαθµού στο 51% των ασθενών, η οποία αντιπροσώπευε κίρρωση µόνο στο
2% των ασθενών. Αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσµα αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι γυναίκες
ήταν υγιείς και δεν έκαναν χρήση αλκοόλ.
Σχηµα 2.Καµπύλη επιβίωσης
Μετά από µετάγγιση

Ασθενείς µε οξεία ηπατίτιδα µελετήθηκαν και συγκρίθηκαν µε µια οµάδα ατόµων
οι οποίοι δεν είχαν κάνει µετάγγιση και δεν είχαν κίρρωση, ώστε η νοσηρότητα και η
θνησιµότητα να µπορούν να µελετηθούν µακροπρόθεσµα. Η ανάλυση που έγινε στα 18 60
και 23

61

χρόνια, αντίστοιχα, έδειξε διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων όσον αφορά τη

θνησιµότητα γενικώς. Το 1/4 των ασθενών φάνηκε να παρουσιάζει υποχώρηση της
νόσου, ενώ οι υπόλοιποι εµµένουσα παρουσία του ιού στο αίµα. Οι βιοψίες στο ήπαρ
έδειξαν κίρρωση στο 15% των ασθενών, ενώ τα κλινικά συµπτώµατα ήταν περιορισµένα
αποκλειστικά και µόνο σε ασθενείς µε κίρρωση.
Άτοµα, από τα οποία είχε πραγµατοποιηθεί λήψη δειγµάτων αίµατος, κατά το
χρονικό διάστηµα 1948-1954, Τέλος, σε µια πρόσφατη µελέτη νεοσύλλεκτοι

µιας

αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ από τους οποίους πάρθηκαν δείγµατα αίµατος µεταξύ των
ετών 1948-1954, παρακολουθήθηκαν για 50 χρόνια. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν να
έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C, λιγότερο από το 20% απεβίωσε ή είχε ηπατική νόσο.
Από την επεξεργασία αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι περίπου το 15-20% των
ατόµων που προσβάλλονται από ηπατίτιδα C µπορούν να αναπτύξουν βαριά ηπατική νόσο
µε σοβαρότερο επακόλουθο την κίρρωση , και ότι η θνησιµότητα είναι αυξηµένη σε άτοµα
µε χρόνια ηπατίτιδα C µόνον εάν αυτά τα άτοµα έχουν κίρρωση.62
1.3.4. Εξωηπατικές εκδηλώσεις του HCV
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Η παθογενετική ικανότητα του HCV είναι ευρεία και δεν περιορίζεται
αποκλειστικά στο ήπαρ.63

Η ανάπτυξη, κατά τα τελευταία χρόνια, των µεθόδων

ανίχνευσης του HCV-RNA, οδήγησε στην κατανόηση της σχέσης

του HCV µε τις

διάφορες εξωηπατικές εκδηλώσεις. Η συσχέτιση του HCV µε µια ποικιλία εξωηπατικών
εκδηλώσεων έχει προταθεί, χωρίς όµως να υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές
είναι η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση, το έλκος του Mooren, ο οµαλός λειχήνας, η
αυτοάνοση θυροειδίτιδα, το σύνδροµο Sjogren, και η όψιµη δερµατική πορφυρία. Η σχέση
µεταξύ HCV και κάποιων από αυτές τις ασθένειες προτάθηκε λόγω της ύπαρξης
ανταπόκρισης στην αντιϊκή θεραπεία, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η θεραπεία µε αIFN έχει ενοχοποιηθεί για την παρουσία τους. Οι πιο συχνές εξωηπατικές εκδηλώσεις
είναι η κρυοσφαιριναιµία , η όψιµη δερµατική πορφυρία και η σπειραµατονεφρίτιδα.
Κρυοσφαιριναιµία
H πιο συχνή και αποδεδειγµένη εξωηπατική εκδήλωση του HCV είναι η
πρωτοπαθής µεικτή κρυοσφαιριναιµία. Οι κρυοσφαιρίνες είναι ανοσοσφαιρίνες του ορού
οι οποίες καθιζάνουν σε συνθήκες ψύχους, οι κρυοσφαιριναιµίες δε διακρίνονται σε 3
τύπους. Η τύπου Ι κρυοσφαιριναιµία περιλαµβάνει µονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες τάξης
IgM χωρίς δραστηριότητα ρευµατοειδή παράγοντα και σχετίζεται µε λεµφουπερπλαστικά
νοσήµατα και κακοήθη νοσήµατα του ανοσολογικού συστήµατος. Η τύπου ΙΙ
κρυοσφαιριναιµία περιλαµβάνει µείγµα πολυκλωνικών ανοσοσφαιρινών και µιας
µονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης (IgM) που ευθύνεται για δραστηριότητα ρευµατοειδή
παράγοντα. Συνήθως, συνυπάρχει µε διάφορα φλεγµονώδη και αυτοάνοσα και κακοήθη
νοσήµατα. Η τύπου ΙΙΙ κρυοσφαιριναιµία περιλαµβάνει µείγµα πολυκλωνικών
ανοσοσφαιρινών, µια εκ των οποίων έχει δραστηριότητα ρευµατοειδή παράγοντα ως προς
τις άλλες. Το σύνδροµο της πρωτοπαθούς µεικτής κρυοσφαιριναιµίας εµφανίζεται κυρίως
σε γυναίκες και οι εκδηλώσεις του αφορούν πολλά συστήµατα.
Ο παθογενετικός ρόλος του HCV στο σύνδροµο της τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ
πρωτοπαθούς µεικτής κρυοσφαιριναιµίας αποδεικνύεται από επιδηµιολογικές µελέτες που
έδειξαν υψηλό επιπολασµό δεικτών ηπατίτιδας C (HCV-RNA ή anti-HCV), σε ασθενείς
µε πρωτοπαθή µεικτή κρυοσφαιριναιµία, καθώς επίσης και από την ανίχνευση του HCV
σε µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος και του µυελού των οστών, και χωρίς την
ύπαρξη ιαιµίας από HCV.64-67 Η διάρκεια της λοίµωξης από τον HCV αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για την ανάπτυξη πρωτοπαθούς µεικτής κρυοσφαιριναιµίας, ενώ ο γονότυπος
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του HCV δεν σχετίζεται µε την εµφάνισή της. Η θεραπεία της ηπατίτιδας C µε α-IFN
προκαλεί βελτίωση των συµπτωµάτων σε ασθενείς µε κρυοσφαιριναιµία, µείωση των
κρυοσφαιρινών, συνήθως του IgM ρευµατοειδή παράγοντα, µείωση της ιαιµίας και
αποτελεί έµµεσο δείκτη για την συσχέτιση κρυοσφαιριναιµίας – HCV.
Λεµφώµατα
Η συσχέτιση µεταξύ HCV λοίµωξης και Μη-Hodgkin λεµφώµατος Β κυττάρων
έχει παρατηρηθεί τόσο σε ασθενείς µε τύπου ΙΙ κρυοσφαιριναιµία και HCV λοίµωξη, όσο
και σε ασθενείς µε HCV λοίµωξη χωρίς κρυοσφαιριναιµία.68-69
Η σχέση του HCV µε άλλα λεµφουπερπλαστικά σύνδροµα των Β κυττάρων όπως,
µακροσφαιριναιµία

του

υπεργάµµασφαιριναιµίες

Waldestrom,

πολλαπλούν

µυέλωµα

και

διάφορες

δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Κοινή παραδοχή είναι, όµως,

ότι ο HCV δεν σχετίζεται µε λεµφώµατα Hodgkin ή διάφορα Τ λεµφουπερπλαστικά
νοσήµατα.
Σύνδροµο Sjogren
Η παρουσία αυτοάνοσου σιελοαδενίτιδας σε HCV οροθετικούς ασθενείς, η οποία
είναι παρόµοια µε αυτή του πρωτοπαθους συνδρόµου Sjogren, δείχνει την πιθανή
παθογενετική σχέση του HCV µε το σύνδροµο Sjogren 70. Η συσχέτιση δε του συνδρόµου
Sjogren µε την µεικτή κρυοσφαιριναιµία σε ασθενείς µε ηπατίτιδα C, όπως φάνηκε από
επιδηµιολογικές µελέτες, δείχνει την σχέση µεταξύ του συνδρόµου

Sjogren και των

διάφορων λεµφουπερπλαστικών διαταραχών που επάγονται από τον HCV71.
Αιµατολογικές διαταραχές
Η σχέση HCV λοίµωξης και απλαστικής αναιµίας δεν έχει αποδειχτεί. Περιπτώσεις
ιδιοπαθούς αυτοάνοσης θροµβοπενίας έχουν περιγραφεί σε ασθενείς µε χρόνια HCV
λοίµωξη και πιθανόν ο HCV να παίζει παθογενετικό ρόλο.72 Εντούτοις σε ασθενείς µε
ιδιοπαθή

θροµβοπενική

πορφύρα

οροθετικότητας 73.
Ενδοκρινολογικές διαταραχές
-Αυτοάνοσος θυροειδίτις

έχει

διαπιστωθεί

υψηλό

ποσοστό

anti-HCV
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Σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C έχει παρατηρηθεί υψηλός επιπολασµός (30%)
αντιθυροειδικών αντισωµάτων και δυσλειτουργίας του θυροειδή. Εντούτοις σε ασθενείς µε
θυροειδίτιδα Hashimoto δεν έχει ανευρεθεί υψηλός επιπολασµός HCV λοίµωξης74. Από
την άλλη µεριά, η δυσλειτουργία του θυροειδούς είναι συχνό φαινόµενο σε ασθενείς που
λαµβάνουν α- IFN, γεγονός που δείχνει ότι η α- IFN επάγει την εµφάνιση αυτοάνοσων
φαινοµένων75 .
-Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
Η παθογενετική συσχέτιση HCV λοίµωξης και σακχαρώδη διαβήτη προτάθηκε από
τον Allison κ.α 76, όπου στην µελέτη τους µε 100 κιρρωτικούς ασθενείς παρατήρησαν ότι
το 50% των HCV

οροθετικών ανέπτυξαν σακχαρώδη διαβήτη σε αντίθεση µε τους

οροαρνητικούς που ανέπτυξε µόνο το 9%. Η πιθανή αιτία για την ανάπτυξη του
σακχαρώδη διαβήτη µπορεί να είναι η απευθείας δράση του HCV στα παγκρεατικά
κύτταρα ή µέσω ανοσολογικών µηχανισµών. Οροεπιδηµιολογικές µελέτες σε διάφορους
πληθυσµούς διαβητικών ασθενών έδειξαν επιπολασµό του anti-HCV που κυµαίνεται από
6,9-28% 77-79, γεγονός που ενισχύει την πιθανή σχέση HCV και σακχαρώδη διαβήτη.
∆ερµατολογικές εκδηλώσεις
Σηµαντική σχέση έχει παρατηρηθεί µεταξύ HCV λοίµωξης και όψιµης δερµατικής
πορφυρίας (porphyria cutanea tarda). Χαρακτηρίζεται από διαταραχή στη σύνθεση της
αίµης, λόγω ανεπάρκειας της αποκαρβοξυλάσης του ουροπορφυρινογόνου (URO-D).
Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη δεικτών HCV λοίµωξης σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 50% στα άτοµα µε όψιµη δερµατική πορφυρία.80
Μια άλλη δερµατική πάθηση που έχει συσχετισθεί µε την HCV λοίµωξη81 είναι ο
οµαλός λειχήνας, (Τ λεµφοκυτταρική διήθηση του χορίου), όπου το ποσοστό του HCVRNA στους ασθενείς ξεπερνά το 30%. Οι γεωγραφικές αποκλίσεις οι οποίες
παρατηρήθηκαν για τον επιπολασµό του anti-HCV σε ασθενείς µε οµαλό λειχήνα δεν
επιτρέπουν να έχουµε σαφή συµπεράσµατα για την σχέση HCV και οµαλού λειχήνα.

1.4. Επιδηµιολογία ηπατίτιδας C
1.4.1. Το µέγεθος του προβλήµατος
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Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας διεθνώς.
Παγκόσµια82 υπολογίζεται ότι υπάρχουν 150 εκατοµύρια ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C
και ο µέσος επιπολασµός είναι 3% (κυµαινόµενος από 0.1% µέχρι 5% σε διάφορες χώρες).
Στην ∆υτική Ευρώπη υπολογίζεται ότι ο επιπολασµός του HCV είναι περίπου 1% και
5.000.000 περίπου άτοµα έχουν χρόνια ηπατίτιδα. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν
χαµηλό επιπολασµό (0,5%), σε σχέση µε τις χώρες της Μεσογείου (2,8%).Υψηλός
επιπολασµός όµως του HCV(7%) έχει παρουσιαστεί σε άτοµα 3 ης ηλικίας στην Σαρδηνία
83

, σε οµάδες γενικού πληθυσµού (11%) στην Νότια Ιταλία 84 και στο Σπήλι της Κρήτης85.

Κύριος παράγοντας κινδύνου για ηπατίτιδα C στην ∆υτική Ευρώπη είναι η ενδοφλέβια
χρήση τοξικών ουσιών 86.
Στην Ανατολική Ευρώπη ο επιπολασµός του HCV είναι υψηλότερος και οι κύριοι
τρόποι µετάδοσης του HCV είναι οι διαγνωστικές και χειρουργικές επεµβατικές µέθοδοι
(ιατρογενής)

87

και/ή η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών88. Η επίπτωση των

περιπτώσεων89 οξείας ηπατίτιδας σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυµαίνεται
µεταξύ 2,2-9,0/ 100.000 πληθυσµού. Η υψηλότερη επίπτωση στην Βουλγαρία , Τσεχία,
και Ρωσία παρατηρείται στις ηλικίες 15-29 ετών 90.
Στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες ο HCV είναι υπεύθυνος για το 20% των
περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας , το 40% των περιπτώσεων χρόνιας ηπατίτιδας , για το
40% των περιπτώσεων τελικού σταδίου ηπατικής κίρρωσης, για το 60% των περιπτώσεων
ηπατοκυτταρικού καρκίνου και για το 30% των περιπτώσεων ηπατικής µεταµόσχευσης.
Στις ΗΠΑ

91

έχει υπολογισθεί ότι 3,9 εκατοµύρια άτοµα είναι οροθετικά για τον

HCV και ότι ο ιός της ηπατίτιδας C ευθύνεται για 8000-13000 θανάτους ετησίως. Αν και ο
ετήσιος αριθµός

92

των νέων διαγνωσµένων περιπτώσεων ηπατίτιδας C έχει µειωθεί κατά

80% από το 1989, ο µέσος επιπολασµός είναι 1,8%. Η επίπτωση των νέων περιπτώσεων
της οξείας ηπατίτιδας C υπολογίζεται ότι είναι 1-3 περιπτώσεις /100.000 άτοµα ετησίως.
Στην πραγµατικότητα όµως είναι υψηλότερη λόγω ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι
ασυµπτωµατικές . Το CDC θεωρεί ότι οι νέες περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας έχουν µειωθεί
στις ΗΠΑ από τις 230.000 περιπτώσεις στις 36.000 περιπτώσεις ετησίως93. Οι λόγοι αυτής
της µείωσης είναι : α) η µείωση της µετα-µετάγγισης ηπατίτιδας από το 1985 µέχρι
σήµερα σχεδόν στο µηδέν και β) η αλλαγή των πρακτικών µεταξύ των χρηστών
ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών λόγω του κινδύνου του AIDS. Η υψηλότερη επίπτωση
ηπατίτιδας C έχει παρατηρηθεί στις ηλικίες µεταξύ 20-39 ετών , ενώ ο υψηλότερος
επιπολασµός στις ηλικίες 30-49 ετών. Η χρόνια ηπατίτιδα C είναι πιο συχνή στους άνδρες
και στους νέγρους σε όλες τις ηλικίες και το 76% των anti-HCV οροθετικών ασθενών
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είναι HCV-RNA θετικοί. Ο κύριος τρόπος µετάδοσης του HCV στις ΗΠΑ σήµερα , είναι
η ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών όπου ευθύνεται για το 60% των περιπτώσεων
ηπατίτιδας C .
Ουσιαστικά όµως , ο πραγµατικός επιπολασµός της ηπατίτιδας C είναι άγνωστος,
αφού ένας σηµαντικός αριθµός περιπτώσεων δεν έχει ανιχνευθεί. Οι κυριότεροι
παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα C είναι η µετάγγιση αίµατος πριν το 1990 και η χρήση
ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών94. Στο παρελθόν όµως στο 40% των περιπτώσεων οξείας
ηπατίτιδας

95

δεν αναγνωρίζονταν γνωστοί παράγοντες κινδύνου. Εντούτοις, πολλοί από

αυτούς τους ασθενείς ανέφεραν κάποιου τύπου συµπεριφορά αυξηµένου κινδύνου για
ηπατίτιδα

C.

Επίσης

η

πλειοψηφία

αυτών

των

ασθενών

είναι

χαµηλού

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου.
Μελέτη σε Καναδούς αιµοδότες 96 έχει συσχετίσει την HCV οροθετικότητα µε την
φυλάκιση, το τατουάζ ,την σεξουαλική επαφή και την χρήση ενδοφλέβιων τοξικών
ουσιών. Έτσι σήµερα97 µόνο στο 10% των περιπτώσεων ΗCV λοίµωξης δεν
αναγνωρίζονται παράγοντες κινδύνου.
1.4.2. Τρόποι µετάδοσης του HCV
α) Ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών
Η παρεντερική µετάδοση του HCV µε την χρήση κοινών συνέργων και ενέσεων
αποτελεί

την

πιο

κοινά

αναγνωρίσιµη

πηγή

HCV

λοίµωξης

στις

ΗΠΑ.

Οροεπιδηµιολογικές µελέτες σε χρήστες τοξικών ουσιών στην Ευρώπη , στις ΗΠΑ και
στην Αυστραλία έδειξαν 99-110 υψηλό επιπολασµό anti-HCV που κυµαίνεται από 50- 80%
και αυξάνει µε το χρόνο της χρήσης. Σε µια πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε
χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών για λιγότερο από έτος η οροθετικότητα είναι 64,1%,
γεγονός που δείχνει πόσο σηµαντική είναι η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών στην
διασπορά του HCV.
Με αυξηµένο κίνδυνο HCV λοίµωξης έχει συσχετισθεί και η ενδορινική χρήση
κοκκαΐνης και η χρήση ηρεµιστικών- υπνωτικών φαρµάκων.
β) Πολυµεταγγιζόµενοι ασθενείς
Η µετάγγιση αίµατος αποτέλεσε τον σηµαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την
ηπατίτιδα C , αφού ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% των µεταγγιζόµενων πάθαιναν µεταµετάγγιση ηπατίτιδα 111. Τα µέτρα ελέγχου για την ηπατίτιδα Β και το AIDS καθώς και η
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επιλογή των αιµοδοτών είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της µετα-µετάγγισης ηπατίτιδας
από 10% σε λιγότερο του 1%.
Σήµερα ο κίνδυνος ηπατίτιδας C
µεταγγίσεις

και

αυτός

ο

µικρός

112

µετά από µετάγγιση είναι 1: 100.000

κίνδυνος

οφείλεται

στην

αδυναµία

των

χρησιµοποιούµενων τεχνικών να ανιχνεύσουν όλους τους δυνητικά φορείς του ιού πριν
την εµφάνιση των anti-HCV. Από την άνοιξη του 1999 έχουν εισαχθεί

113

νέες τεχνικές

για έλεγχο των αιµοδοτών,οι οποίες ανιχνεύουν γενετικό υλικό του HCV : (NAT : Nucleic
Acid Testing, CAR: Cobas Amlicore Roche). Η χρήση αυτών των µεθόδων θα µειώσουν
τον κίνδυνο της µετα- µετάγγισης ηπατίτιδας από 1:500.000 σε 1:1000.000 µεταγγίσεις. Η
µείωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα το ιστορικό µετάγγισης αίµατος να µην αναφέρεται
ως παράγοντας κινδύνου για οξεία ηπατίτιδα C.
Πολυµεταγγιζόµενα άτοµα , όπως ασθενείς µε µεσογειακή αναιµία και αιµοφιλικοί
ασθενείς ήταν σε αυξηµένο κίνδυνο HCV λοίµωξης. Ο επιπολασµός του HCV ασθενείς µε
µεσογειακή αναιµία κυµαίνεται µεταξύ 30-50%. Επιδηµιολογικές
αιµοφιλικούς οι οποίοι ελάµβαναν παράγοντες πήξης όπως ο VIII

µελέτες

114,115

σε

πριν την χρήση

διαδικασιών αδρανοποίησης ιογενών παραγόντων, έδειξαν επιπολασµό των anti-HCV
µεταξύ 84-100%.
Η χρήση κεκαθαρµένων ή ανασυνδυασµένων παραγόντων σε αιµοφιλικούς είχε ως
αποτέλεσµα την δραµατική µείωση των νέων περιπτώσεων ηπατίτιδας C σε αυτούς τους
ασθενείς. Ο υψηλός επιπολασµός που διατηρείται σε αυτούς τους πληθυσµούς είναι
αποτέλεσµα παρελθούσης έκθεσης.
γ) Αιµοκάθαρση
Το ποσοστό των anti-HCV οροθετικών αιµοκαθαιρόµενων ασθενών παρουσιάζει
µεγάλη διακύµανση στις διάφορες επιδηµιολογικές µελέτες (5-40%)

116

. Τα τελευταία

χρόνια όµως η επίπτωση και ο επιπολασµός της ηπατίτιδας C στις µονάδες τεχνητού
νεφρού µειώθηκε. Στην Ευρώπη ο επιπολασµός του HCV µειώθηκε από 21% το 1992 στο
17,7% το 1993

117

. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η διάρκεια της αιµοκάθαρσης, ο

τύπος της αιµοδιάλυσης ( χαµηλότερος στην περιτοναϊκή κάθαρση) και ο επιπολασµός
του HCV στη µονάδα. Η υψηλή επίπτωση της ηπατίτιδας C στις µονάδες τεχνητού
νεφρού (0,4-15%) που συνεχίζει όµως να υπάρχει δηµιουργεί σηµαντικά ερωτήµατα.
Γεγονός είναι ότι το CDC δεν συνιστά την αποµόνωση των ασθενών µε ηπατίτιδα C και
την χρήση ξεχωριστών µηχανηµάτων. Συνίσταται όµως η λήψη µέτρων προφύλαξης,
αντισηψίας και υγιεινής.

30

δ) Επαγγελµατική έκθεση
∆ιάφορες επιδηµιολογικές µελέτες σε επαγγελµατίες υγείας έδειξαν ευρεία
διακύµανση του επιπολασµού των anti-HCV (0,4-9,3%)

117-118

, µε µέσο επιπολασµό

περίπου 1% ο οποίος δεν διαφέρει από τον ανευρισκόµενο στο γενικό πληθυσµό. Το
προσωπικό που διατρέχει αυξηµένο κίνδυνο είναι οι νοσηλεύτριες που κάνουν αιµοληψίες
και το προσωπικό των χειρουργικών και ψυχιατρικών τµηµάτων 119.
Ο κίνδυνος µετάδοσης της ηπατίτιδας C στους εργαζόµενους στο χώρο της υγείας
µετά από έκθεση σε αίµα anti-HCV οροθετικού ασθενή είναι περίπου 1,8%, αν και έχουν
αναφερθεί ποσοστά µέχρι και 10%. Το ιστορικό τρυπήµατος µε βελόνα αποτελεί
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την µετάδοση του HCV στους επαγγελµατίες
υγείας και ο κίνδυνος εξαρτάται από το µέγεθος της βελόνας. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει
συσχετισθεί ο κίνδυνος ηπατίτιδας C µε µετάδοση µέσω των βλενογόνων ή του δέρµατος
έχει αναφερθεί µια περίπτωση µετάδοσης του HCV µέσω του επιπεφυκότα 120.
Μετά από έκθεση σε αίµα anti- HCV οροθετικού ασθενή η χορήγηση γανοσοσφαιρίνης για προφύλαξη δεν έχει καµιά δράση και δεν συνίσταται. Οµοίως η χρήση
αντιϊκών παραγόντων δεν ενδείκνυται παρά µόνο όταν αναπτύσσεται οξεία ηπατίτιδα.
ε) Μεταµοσχεύσεις
Η µεταµόσχευση οργάνων αποτελεί ένα σηµαντικό τρόπο µετάδοσης του HCV. Ο
κίνδυνος µετάδοσης είναι αυξηµένος όπως διάφορες µελέτες έχουν δείξει και, οι διάφοροι
οργανισµοί και τα µεταµοσχευτικά κέντρα έχουν αναπτύξει πολιτικές ελέγχου και
επιλογής οργάνων από HCV οροθετικούς δότες. Η συχνότητα HCV λοίµωξης µετά από
µεταµόσχευση ποικίλει από 10-67% 121.
στ) Ιατρογενής/ Νοσοκοµειακή µετάδοση
Η νοσοκοµειακή µετάδοση του HCV έχει
ιδιαίτερη

έµφαση

(ενδοσκοπήσεων

στην

µετάδοση

µέσω

122-124

υποστηριχθεί από χρόνια µε

επεµβατικών

διαγνωστικών

µεθόδων

γαστρεντερικού κυρίως). Πέρα όµως από τις διαγνωστικές µεθόδους

ακόµα και οι χειρουργικές επεµβάσεις µπορεί να αποτελούν παράγοντα κινδύνου για
χρόνια ηπατίτιδα

125

. Η µετάδοση του HCV µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τον ίδιο

τον χειρουργό εφ’όσον είναι HCV οροθετικός

126

. Ο κίνδυνος µετάδοσης ηπατίτιδας C

τυχαία κατά την διενέργεια χειρουργικών επεµβάσεων έχει υπολογισθεί µε µαθηµατικά
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µοντέλα και είναι παρόµοιος µε τον κίνδυνο µετάδοσης της ηπατίτιδας C µε µετάγγιση
αίµατος 127.
Σε πολλά µέρη του κόσµου, αλλά κυρίως σε υποανάπτυκτες χώρες οι
ενεσοθεραπείες και οι εµβολιασµοί µε την χρήση γυάλινων (όχι µιας χρήσης) συριγγών
αποτελεί σηµαντικό µέσο διασποράς του HCV128.
ζ) Άλλοι τρόποι παρεντερικής µετάδοσης
Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και άλλοι. πιθανοί τρόποι µετάδοσης
του HCV. Mε φυλογενετική ανάλυση αποδείχθηκε η µετάδοση του HCV µέσω καυγά από
ασθενή µε χρόνια ηπατίτιδα C σε άλλο129 µε τον οποίο καυγάδισε. Η χρήση κοινής λεπίδας
για ξύρισµα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για µετάδοση του HCV
το επαγγελµατικό κούρεµα- ξύρισµα (barbering)

132

130

, ενώ τα τατουάζ 131 ,

, το τρύπηµα αυτιών (body-piercing)

και ο βελονισµός έχουν επιδηµιολογικά συνδεθεί µε την διασπορά του HCV.
1.4.3. Σεξουαλική µετάδοση
Η δυνατότητα γενετήσιας µετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας C υποστηρίχθηκε
αρχικά από τα ευρήµατα ελεγχόµενης µελέτης στις ΗΠΑ

133

, όπου διαπιστώθηκε

αυξηµένος κίνδυνος για οξεία ηπατίτιδα σε άτοµα µε πολλούς ερωτικούς συντρόφους ή µε
συντρόφους πάσχοντες από ηπατίτιδα C.
Οροεπιδηµιολογικές

µελέτες134-138

σε

ερωτικούς

συντρόφους

(ετερο-

οµοφυλοφυλικούς) έδειξαν επιπολασµό της HCV λοίµωξης που ποικίλει σηµαντικά και
κυµαίνεται από 0-18%.
Τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα

139-140

για την ανίχνευση του HCV-RNA στο

σπέρµα έχει ως αποτέλεσµα η σηµασία της γενετήσιας επαφής στην διασπορά της HCV
λοίµωξης να παραµένει µέχρι σήµερα αµφίβολη. Το χρονικό διάστηµα της ερωτικής
σχέσης, ο αριθµός των ερωτικών συντρόφων , η συχνότητα και ο τρόπος των σεξουαλικών
επαφών ,η σεξουαλική επαφή κατά την διάρκεια της εµµήνου ρύσεως , η ύπαρξη άλλου
αφροδισίου νοσήµατος και η συλλοίµωξη του φορέα του HCV µε τον ιό της
ανοσοανεπάρκειας (HIV) πιθανόν επηρεάζουν την δυνατότητα σεξουαλικής µετάδοσης
του HCV.
Ο κίνδυνος µετάδοσης του HCV
συντρόφων είναι µικρός αλλά υπαρκτός

µεταξύ µονογαµικών σταθερών ερωτικών

και υπολογίζεται γύρω στο 5%.
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Ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για σεξουαλικώς
µεταδιδόµενα νοσήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούν προφυλακτικό στις σεξουαλικές τους
επαφές. Τέλος δεν υπάρχουν στοιχεία µετάδοσης του HCV µέσω φιλιών ή στοµατικού
έρωτα.
1.4.4. Ενδοοικογενειακή µετάδοση
Ο κίνδυνος ενδοοικογενειακής µετάδοσης είναι µικρός,

και anti-HCV

ανιχνεύονται στο 4-5% περίπου του οικογενειακού περιβάλλοντος φορέων του HCV
141

140-

. Ο σχετικός κίνδυνος λοίµωξης από τον HCV για το ενδοοικογενειακό περιβάλλον ενός

HCV-RNA οροθετικού ασθενή είναι 9πλάσιος συγκριτικά µε το όταν δεν υπάρχει HCV
οροθετικός ασθενής στο οικογενειακό περιβάλλον .
1.4.5. Περιγεννετική µετάδοση
Η κάθετη µετάδοση του HCV από την µητέρα στο νεογνό έχει αποδειχθεί από
µελέτες

142-148

, αλλά ο τρόπος µετάδοσης είναι άγνωστος. Ιολογικοί και γυναικολογικοί

παράγοντες πιθανόν επηρεάζουν την µετάδοση. ∆ύο σηµαντικοί ιολογικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την µετάδοση είναι το ιϊκό φορτίο και η συλοίµωξη µε τον HIV. Ιϊκό φορτίο
>106 copies /ml σχετίζεται µε 6% πιθανότητα κάθετης µετάδοσης. Η πιθανότητα δε,
κάθετης µετάδοσης του HCV από µητέρες µε υψηλό τίτλο HCV-RNA και συλοίµωξη µε
HIV έχει αναφερθεί ότι είναι 35% .
Η µετάδοση του HCV θα µπορούσε να συµβεί ενδοµήτρια (in utero) ή κατά τον
τοκετό. Μελέτες που προσπάθησαν να µελετήσουν τον τρόπο µετάδοσης έδωσαν
αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Κάποιες µελέτες έδειξαν αυξηµένο κίνδυνο κατά τον
φυσιολογικό τοκετό σε σχέση µε την καισαρική τοµή, και κάποιες άλλες έδειξαν ότι η
µετάδοση θα µπορούσε να συµβεί in utero. Καταλήγοντας η κάθετη µετάδοση υφίσταται
αλλά σε χαµηλό ποσοστό ( 5-6% περίπου) και ο τρόπος τοκετού δεν φαίνεται να επηρεάζει
σηµαντικά την πιθανότητα µετάδοσης του HCV , παρά µόνο σε ένα ποσοστό 4%.
Η διάγνωση της HCV λοίµωξης στα νεογνά γίνεται µε PCR λόγω ότι τα anti-HCV
της µητέρας µεταφέρονται παθητικά στην κυκλοφορία του εµβρύου. Η Αµερικανική
παιδιατρική εταιρεία 149, συνιστά τον έλεγχο όλων των νεογνών που γεννιούνται από HCV
οροθετικές µητέρες .
1.4.6. Αλκοόλ και HCV
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Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει υψηλή συχνότητα

HCV λοίµωξης σε

ασθενείς µε αλκοολική ηπατοπάθεια, ακόµα και επί απουσίας άλλων παραγόντων
κινδύνου

150-152

. Ο επιπολασµός της ηπατίτιδας C

κυµαίνεται από 14-37% ενώ είναι

υψηλότερος σε ασθενείς µε αλκοολική κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Η
κατάχρηση αλκοόλ και ο HCV φαίνεται ότι παρουσιάζουν συνέργεια στην παθογόνο
δράση τους. Η αιθυλική αλκοόλη

153

αυξάνει τον πολλαπλασιασµό του HCV και την

ογκογόνο δράση του µε συνέπεια την αύξηση του κινδύνου ηπατοκυτταρικού
καρκινώµατος , ενώ παράλληλα επηρεάζει και την ανταπόκριση στην θεραπεία. Ο υψηλός
επιπολασµός της ηπατίτιδας C στους ασθενείς 154 µε αλκοολική ηπατοπάθεια αποδίδεται
στον επικίνδυνο τρόπο ζωής τους (τραυµατισµοί- ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών
κ.τ.λ.).
Πίνακας 1. Έλεγχος για ηπατίτιδα C.
1. Άτοµα µε αυξηµένο κίνδυνο για ηπατίτιδα C.
•
•
•
•
•
•
•

Ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ( παρελθούσα, τωρινή)
Με µετάγγιση αίµατος πριν το 1992.
Σε αιµοκάθαρση.
Αιµοφιλικοί.
Άτοµα µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών .
∆ότες οργάνων για µεταµόσχευση .
Μεταµοσχευµένοι ασθενείς πρίν το 1992.

2. Άτοµα µε επιβεβαιωµένη έκθεση στον HCV
•
•

Νεογνά που γεννήθηκαν από HCV οροθετικές µητέρες.
Eπαγγελµατίες υγείας
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1.5. Θεραπευτική προσέγγιση ηπατίτιδας C
Καθιερωµένα αντιιϊκά φάρµακα για την αντιµετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C
είναι η άλφα – ιντερφερόνη (α – IFN) και η ριµπαβιρίνη (RBV) σε θεραπευτικά σχήµατα
ανεξάρτητα ή συνδυασµένα 155.
Οι ιντερφερόνες είναι φυσικά υπάρχουσες πρωτεΐνες µε ειδική αντιιϊκή δράση.
Στην θεραπευτική αντιµετώπιση της ηπατίτιδας C χρησιµοποιείται η α-ιντερφερόνη156,
που παράγεται στον οργανισµό από µονοκύτταρα και τροποποιηµένα λεµφοκύτταρα µετά
από ιϊκό ή αντιγονικό ερεθισµό. Σαν φάρµακο παράγεται είτε µε την τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA (α-2α, α-2β), είτε από καλλιέργειες κυττάρων. Η α - ιντερφερόνη
έχει:
α) Κυτταροτοξική / Κυτταροστατική δράση, αναστέλλοντας τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό,
β) Ανοσοτροποιητική δράση, αυξάνοντας:
1) την έκφραση των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας (HLA) τάξης Ι και ΙΙ στα
ηπατοκύτταρα και
2) την κυτταροτοξικότητα των Τ-λεµφοκυττάρων και των φυσικών φονικών
κυττάρων (Natural Killers) και
γ) Αντιιϊκή δράση µέσω αναστολής σύνθεσης των ιϊκών πρωτεϊνών.
Η ριµπαβιρίνη (RBV) αποτελεί υδατοδιαλυτό πουρινικό ανάλογο της γουανοσίδης.
Έχει ευρεία δράση έναντι αρκετών DNA και RNA ιών συµπεριλαµβανοµένων και των
Flavivirus

157

. Ο µηχανισµός δράσης της RBV είναι η παθολογική σύνθεση RNA µέσω

µείωσης της τριφωσφορικής γουανοσίδης. Η ριµπαβιρίνη φαίνεται από µελέτες 158 ότι δρα,
όχι σαν αντιιϊκός παράγοντας, αλλά ως ανοσοτροποποιητικός ή ανοσοκατασταλτικός,
τροποποιώντας τις Τ-κυτταρικές αντιδράσεις ευοδώνοντας την Th1 εις βάρος της Th2.
Είναι πιθανόν δε η RBV να έχει δράση και στις εξωηπατικές εκδηλώσεις της HCV
λοίµωξης.
1.5.1. Στόχοι και κριτήρια ένταξης στην θεραπεία
Οι στόχοι της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας C αποσκοπούν: α) στην µείωση
της δραστηριότητας της νόσου, β) στην βελτίωση των συµπτωµάτων, γ) στην πρόληψη της
εγκατάστασης κίρρωσης και δ) στην µείωση του κινδύνου ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού
καρκίνου159. Θεραπεία συνιστάται σε άτοµα ηλικίας 18-60 ετών όταν υπάρχει HCV-RNA
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ανιχνεύσιµο στον ορό, υπερτρανσαµινασαιµία (> 2 φορές των φυσιολογικών τιµών) και
ιστολογικά ενεργός νόσος που δεν βρίσκεται σε στάδιο µη αντιρροπούµενης κίρρωσης 160.
Θεραπευτική αντιµετώπιση δεν ενδεικνύεται σε ασθενείς µε συνεχή ανεύρεση
φυσιολογικών τιµών τρανσαµινασών και σε ασθενείς µε µη αντιρροπούµενη κίρρωση.
Ασθενείς µε µη αντιρροπούµενη κίρρωση δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται φαρµακευτικά
είτε µε α-IFN είτε µε συνδυασµό RBV + α-IFN, αφενός λόγω της πιθανής επιτάχυνσης
της εξέλιξης της ηπατικής δυσλειτουργίας, και αφετέρου λόγω της έλλειψης κλινικού
αποτελέσµατος 161.
Ασθενείς οι οποίοι καταναλώνουν υψηλές ποσότητες αλκοόλ ή χρησιµοποιούν
ενδοφλέβια τοξικές ουσίες, πρέπει να απέχουν από αυτές τις συνήθειες τουλάχιστον 6
µήνες πριν την εισαγωγή τους σε θεραπευτικό σχήµα.
Τέλος η α-IFN αντενδείκνυται σε ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη, αυτοάνοση
νόσο, έχουν υποστεί µεταµόσχευση νεφρού ή βρίσκονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης

162

.

Οι αντενδείξεις της ριµπαβιρίνης αναφέρονται παρακάτω.
Οι αυξηµένες τιµές των τρανσαµινασών δεν αποτελούν δείκτες αξιολόγησης της
ηπατικής βλάβης (φλεγµονή και ίνωση), αφού ασθενείς µε κίρρωση µπορούν να έχουν
φυσιολογικές τιµές

163

. Έτσι η βιοψία ήπατος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την

εκτίµηση της βαρύτητας της νόσου και την διαπίστωση κίρρωσης.
Η ύπαρξη κιρρωτικού ήπατος αποτελεί το σηµαντικό ανεξάρτητο προγνωστικό
παράγοντα για την ανταπόκριση στην α-IFN και στην συνδυασµένη θεραπεία 164. Γι’ αυτό
συνίσταται η ηπατική βιοψία πριν την έναρξη της θεραπείας για να καθοριστεί ο βαθµός
της φλεγµονής και η έκταση της ίνωσης 165.
Πρόσφατα προτάθηκε από τον Wong et al.

166

ότι η βιοψία ήπατος δεν χρειάζεται

πριν την έναρξη της θεραπείας, διότι αυξάνει το κόστος.

Σ’ αυτή την περίπτωση οι

ασθενείς θα πρέπει να λαµβάνουν εµπειρική θεραπεία µε α-IFN για 12 εβδοµάδες και µετά
να εκτιµάται ο βαθµός ανταπόκρισης στην α-IFN. Η παραπάνω πρόταση δεν έτυχε ευρείας
αποδοχής 167.
1.5.2. ∆οσολογικό σχήµα για την α-IFN
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του NIH Consensus Development Conference Panel on
Management of Hepatitis C που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1997, η συνιστώµενη
δόση α-ιντερφερόνης ήταν 3 εκατοµµύρια (Μ) µονάδες (U) υποδορίως τρεις φορές την
εβδοµάδα για 12 µήνες 168. Εάν οι ασθενείς µετά από τρίµηνη θεραπεία έχουν ανιχνεύσιµο
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HCV-RNA, η χορήγηση α-IFN διακόπτεται. Η µονοθεραπεία σήµερα ενδείκνυται σε
ασθενείς µε αναιµία από την χορήγηση RBV.
Κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C169-171 έδειξαν ότι η
ανταπόκριση στην α-IFN ποικίλλει. Η πλήρης ανταπόκριση στην α-IFN χαρακτηρίζεται
από φυσιολογικά επίπεδα ηπατικών ενζύµων (βιοχηµική), απουσία ιαιµίας (ιολογική) και
τέλος βελτίωση της ιστολογικής εικόνας (ιστολογική). Η µη ανταπόκριση στην α-IFN
χαρακτηρίζεται από την µη ουσιώδη µεταβολή της ALT ή του HCV-RNA. Μερική
ανταπόκριση θεωρείται η παροδική µείωση (> 50%) ή και η οµαλοποίηση των
τρανσαµινασών µε µείωση ή αύξηση του HCV-RNA.
Το φαινόµενο διαφυγής (break through) χαρακτηρίζεται από αιφνίδια αύξηση των
τρανσαµινασών και του HCV-RNA 4, 5 περίπου µήνες από την έναρξη της θεραπείας και
ενώ είχε προηγηθεί µείωση των τιµών τους στο φυσιολογικό. Η αύξηση της δόσης της αIFN µπορεί να λύσει το πρόβληµα σε µερικούς από αυτούς τους ασθενείς καθώς επίσης
και η χρήση άλλου είδους ιντερφερόνης.
Η ανταπόκριση στη θεραπεία παρακολουθείται και καθορίζεται µε βάση τις τιµές των
τρανσαµινασών, τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό του HCV-RNA, και την
ιστολογική εκτίµηση των αλλοιώσεων πριν και µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
1.5.3. Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στην α-IFN.
Οι προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στην α-IFN παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2 και χωρίζονται σε ατοµικούς και ιολογικούς. Οι πιο σηµαντικοί θεωρούνται το
χαµηλό ιϊκό φορτίο (HCV-RNA < 2.000.000 copies / ml), η απουσία κίρρωσης και η
απουσία γονότυπου 1.
Σε ασθενείς µε λοίµωξη από γονότυπο 1b έχει βρεθεί ότι στελέχη που στην περιοχή
NS5Α 2209-2248 έγιναν µεταλλάξεις που εκφράζονται µε διαφοροποίηση τεσσάρων
τουλάχιστον αµινοξέων, είναι πιο ευαίσθητα στην α-IFN και στην συνδυασµένη θεραπεία
(α-IFN + RBV) σε σχέση µε το πρωτότυπο HCV-1b 172. Τέτοια στελέχη υπάρχουν κυρίως
στην Ιαπωνία, ενώ είναι σπάνια στη Ευρώπη

173

. Οι µεταλλάξεις αυτές συνδέονται µε

µικρότερο ιϊκό φορτίο και εµφανίζονται κατά την διάρκεια της εξέλιξης της νόσου.
Πρώιµος δείκτης ανταπόκρισης στην α-IFN θεωρείται η εξαφάνιση του HCV-RNA
από τον ορό τον πρώτο µήνα της 12µηνης θεραπείας

174

. Το 50% των ασθενών µε χρόνια

ηπατίτιδα C που λαµβάνουν α-IFN ανταποκρίνονται µε οµαλοποίηση των τρανσαµινασών
και εξαφάνιση του HCV-RNA στο τέλος της θεραπείας .
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Μετά το τέλος της θεραπείας το 50% των ασθενών µε αρχική πλήρη ανταπόκριση
στην α-INF εµφανίζουν υποτροπή (relapse) µε αύξηση των τιµών των τρανσαµινασών και
επανεµφάνιση του HCV-RNA. Οι υποτροπές παρατηρούνται συνήθως µέσα στο πρώτο
τρίµηνο από την διακοπή της α-IFN.
Έτσι µόνο το 15-25% των ασθενών που τέθηκαν σε θεραπεία µε α-IFN
παρουσιάζουν µόνιµη ανταπόκριση για ένα ή περισσότερα χρόνια 175.
1.5.4. Θεραπευτικά σχήµατα για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
Τα χαµηλά ποσοστά ανταπόκρισης στην α-IFN 22 σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα
C, οδήγησε τους ερευνητές στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στην αξιολόγηση της
Πίνακας 2. Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στην ιντερφερόνη
ΑΤΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Γυναικείο φύλο
2. Νεαρά ηλικία (< 40 ετών)
3. Ιστορικό i.v.d.
4. Χαµηλό σωµατικό βάρος
(< 85 Kgr)
5. Βραχεία διάρκεια νόσου
6.Ιστολογικές
αλλοιώσεις
ήπιας ηπατίτιδας
7.Απουσία
ίνωσης
και
κίρρωσης
8. Χαµηλές τιµές γ-GT
9. Μη κατάχρηση αλκοόλ
10.Απουσία
ανοσοκαταστολής
11. Χαµηλή περιεκτικότητα
Fe++ στο ήπαρ

ΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Χαµηλό ιϊκό φορτίο (b DNA)
2. Γονότυποι 2 και 3
3. Απουσία IgM anti-HCV core
4. Απουσία συνλοίµωξης µε HBV
5. Απουσία µεγάλου αριθµού quasi species
6. Παρουσία µεταλλάξεων στην NS5Α επί γονότυπου 1b
7. Παρουσία IgM anti-C-100-3

ριµπαβιρίνης (RBV) στην θεραπευτική αντιµετώπιση της ηπατίτιδας C 176. Πολυκεντρικές,
τυχαιοποιηµένες µελέτες 177,178 που πραγµατοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της RBV σαν
µονοθεραπεία για την αντιµετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C, έδειξαν ότι η RBV µειώνει
το επίπεδο των τρανσαµινασών και βελτιώνει την ιστολογική εικόνα του ήπατος στο 3050% των ασθενών, χωρίς όµως να επιδρά στα επίπεδα του HCV-RNA. Η διακοπή της
θεραπείας οδηγούσε σε υποτροπή (αύξηση ALT, AST ) σχεδόν σε όλους τους ασθενείς και
γι’ αυτό η RBV δεν ενδεικνύεται ως µονοθεραπεία για την αντιµετώπιση της χρόνιας
ηπατίτιδας C.
Ο συνδυασµός άλφα-ιντερφερόνης και ριµπαβιρίνης έδωσε υψηλότερα ποσοστά
µόνιµης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει ποτέ θεραπεία µε α-IFN
(naive) σε σχέση µε την χορήγηση µόνο α-IFN

179

. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα δύο
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πολυκεντρικών, τυχαιοποιηµένων κλινικών µελετών που περιέλαβαν 1.744 ασθενείς
181

180-

, έδειξαν ότι η µόνιµη ανταπόκριση ήταν υψηλότερη (41%) στην οµάδα µε την

συνδυασµένη θεραπεία συγκριτικά µε την οµάδα που λάµβανε µόνο α-IFN (29%). Οι
ασθενείς µε κακή πρόγνωση για ανταπόκριση (κίρρωση, ανδρικό φύλο κ.α.), φαίνεται να
ανταποκρίνονται καλύτερα µε την συνδυασµένη θεραπεία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
των παραπάνω µελετών, η διάρκεια της θεραπείας (24 ή 48 εβδοµάδες) δεν επηρεάζει το
ποσοστό ανταπόκρισης (65% vs 66%) ασθενών που λαµβάνουν συνδυασµένη θεραπεία
και έχουν γονότυπο 2 ή 3. Αντίθετα σε ασθενείς µε γονότυπο 1 η ανταπόκριση ήταν
υψηλότερη στην οµάδα που έλαβε 48 εβδοµάδες συνδυασµένη θεραπεία (30% vs 17%).
Το υψηλό ιϊκό φορτίο (HCV-RNA > 2.000.000 copies / ml) φαίνεται να επηρεάζει τα
ποσοστά ανταπόκρισης ανεξάρτητα από τον γονότυπο. Οι ασθενείς δε, που εµφανίζουν
µόνιµη ανταπόκριση αρνητικοποιούν το HCV-RNA πριν την 24η εβδοµάδα. Αδυναµία
κάθαρσης του HCV-RNA από τον ορό µετά από 24 εβδοµάδες θεραπείας σηµαίνει µη
ανταπόκριση και τότε συνιστάται διακοπή της θεραπείας 182.
1.5.5. Θεραπευτική προσέγγιση ασθενών που υποτροπιάζουν µετά την θεραπεία µε αIFN (relapsers)
Ασθενείς που υποτροπίασαν µετά από πλήρη ανταπόκριση στην θεραπεία µε αιντερφερόνη µπορούν να επαναλάβουν την θεραπεία µε σχήµατα µακρότερης διάρκειας ή
υψηλότερων δόσεων

183,184

. Η συνδυασµένη θεραπεία

α-IFN και ριµπαβιρίνης για

διάρκεια 24 εβδοµάδων σε ασθενείς που είχαν υποτροπιάσει

185

έδωσε ποσοστό µόνιµης

ανταπόκρισης υψηλότερο από ότι η επαναχορήγηση α-IFN (49% vs 5%).
Πίνακας 3.Αυτοάνοσα φαινόµενα ιντερφερόνης.
1. Θυρεοειδίτιδα (Υπο – Υπερθυρεοειδισµός)
2. Σακχαρώδης διαβήτης (Ινσουλινοεξαρτώµενος)
3. Θροµβοπενική πορφύρα
4. Αιµολυτική αναιµία
5. Ρευµατοειδής αρθρίτιδα
6. Ερυθηµατώδης λύκος
7. Αγγειΐτιδα
Υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (58%) έδωσε και η επαναθεραπεία ασθενών που
είχαν υποτροπιάσει, µε IFN αlfα con-1 σε δόση 15µgr τρεις φορές εβδοµαδιαίως για 12
µήνες 186.
Σήµερα όµως η συνδυασµένη θεραπεία µε α-IFN και RBV πρέπει να θεωρείται
θεραπεία πρώτης γραµµής για ασθενείς που υποτροπίασαν µετά αρχική θεραπεία µε αIFN.
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1.5.6. Θεραπευτική προσέγγιση ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν (non responders)
στην θεραπεία µε α-IFN
Το ποσοστό ανταπόκρισης στην α-IFN µπορεί να αυξηθεί µετά από προσθήκη
ριµπαβιρίνης. Η α-IFN και η RBV φαίνεται να δρουν συνεργικά και να επιτυγχάνουν
µακροχρόνια ανταπόκριση στο 1/3 των ασθενών που ήταν ανθεκτικοί στην θεραπεία µε αIFN

187,188

. Παρόλα αυτά, ένας µεγάλος αριθµός ασθενών δεν ανταποκρίνεται ούτε στην

συνδυασµένη θεραπεία

189

. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν

190,191

ότι παρά την υψηλή αρχική

ανταπόκριση(25-35%), η µόνιµη ιολογική ανταπόκριση κυµαίνεται στο 10-15%.
1.5.7. Ενδεδειγµένη θεραπεία για την χρόνια ηπατίτιδα C
Τα µέχρι σήµερα στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της συνδυασµένης
θεραπείας παρά την έλλειψη µακροχρόνιας αξιολόγησης της ανταπόκρισης, οδήγησε το
NIH Consensus Panel

192

να προτείνει τα παρακάτω για την θεραπεία της χρόνιας

ηπατίτιδας C:
α) Την χορήγηση για διάστηµα 24 ή 48 εβδοµάδων του συνδυασµού α-IFN και
ριµπαβιρίνης.
β) Η δοσολογία της α-IFN είναι 3 MU τρεις φορές την εβδοµάδα και της
ριµπαβιρίνης 1.000 mg / ηµέρα (per os) για άτοµα < 75 Kgr ή 1.200 mg /
ηµέρα για άτοµα άνω των 75 Kgr.
γ) Το θεραπευτικό αυτό σχήµα αφορά ασθενείς που δεν έχουν λάβει ξανά α-IFN
(naive) και ασθενείς που έχουν υποτροπιάσει (relapsers).
Η θεραπεία ολοκληρώνεται την 24η εβδοµάδα σε ασθενείς µε γονότυπο 2 ή 3. Σε
ασθενείς µε γονότυπο 1 η θεραπεία διαρκεί 48 εβδοµάδες, εφόσον την 24η εβδοµάδα το
HCV-RNA δεν ανιχνεύεται. Εάν το HCV-RNA την 24η εβδοµάδα είναι θετικό η θεραπεία
διακόπτεται.
1.5.8. Παρακολούθηση (monitoring and follow up) ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C που
λαµβάνουν θεραπεία.
H παρακολούθηση των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C απαιτεί: προκαθορισµένες
επισκέψεις για την εκτίµηση των συµπτωµάτων, την αναγνώριση των παρενεργειών, και
την πρόληψη των επιπλοκών της θεραπείας. Απαιτείται συχνός αιµατολογικός έλεγχος
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(αιµατοκρίτης,

λευκά,

αιµοπετάλια),

προσδιορισµός

των

τρανσαµινασών

και

προσδιορισµός του HCV-RNA την 24η εβδοµάδα της θεραπείας.
Μετά το τέλος της θεραπείας, παρακολουθούνται οι τιµές των τρανσαµινασών και
πρέπει να γίνει προσδιορισµός του HCV-RNA µέσα στο 1ο εξάµηνο από το τέλος της
θεραπείας .
1.5.9.Παρενέργειες της θεραπείας
Οι παρενέργειες της συνδυασµένης θεραπείας (α-IFN + RBV) αφορούν τις
παρενέργειες της α-IFN και της ριµπαβιρίνης.
Οι συνηθέστερες ανεπιθύµητες ενέργειες της α-IFΝ είναι ήπιες και καλά ανεκτές
και χωρίζονται σε πρώϊµες και όψιµες. Η πιο συνήθης πρώϊµη παρενέργεια είναι το
«γριππώδες σύνδροµο», δηλαδή πυρετός, κακουχία, µυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία,
που εµφανίζεται 4-8 ώρες µετά την ένεση και διαρκούν 4-12 ώρες. Τα συµπτώµατα αυτά
περιορίζονται µε την χορήγηση 1 gr παρακεταµόλης 1 ώρα πριν την ένεση και σχετίζονται
µε τον µηχανισµό δράσης του φαρµάκου 193.
Οι συνηθέστερες όψιµες παρενέργειες της α-IFΝ είναι η κόπωση και οι µυαλγίες.
Περίπου το 15% των ασθενών εµφανίζει νευροψυχιατρικά προβλήµατα όπως άγχος,
κατάθλιψη, ψύχωση και αυτοκτονικό συναίσθηµα. Η καταστολή του µυελού που
συνοδεύεται από ελάττωση των λευκοκυττάρων και των αιµοπεταλίων, αποτελεί δυνητικά
θανατηφόρα παρενέργεια της α-IFN 194. Τέλος η θεραπεία µε α-IFN µπορεί να προκαλέσει
αυτοάνοσα φαινόµενα (Πίνακας 3.).
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες της ριµπαβιρίνης είναι λίγες, ήπιες και αναστρέψιµες.
Προκαλεί δοσοεξαρτώµενη αναιµία (στο 80% ήπια αναιµία), ήπια κοιλιακά ενοχλήµατα
και υπερουριχαιµία. Έχει δειχθεί ότι η RBV έχει τερατογόνο δράση και δεν πρέπει να
χορηγείται σε εγκύους, θηλάζουσες µητέρες και γυναίκες δυνάµενες να τεκνοποιήσουν, αν
δεν εφαρµόζουν µεθόδους αντισύλληψης. Σε ασθενείς µε προυπάρχουσα αναιµία η
θεραπεία µε RBV αντενδεικνύεται, εάν δεν αποκατασταθεί η αναιµία. Επίσης η
αιµολυτική αναιµία που προκαλεί η RBV µπορεί να είναι επικίνδυνη σε ασθενείς µε
καρδιαγγειακή νόσο. Η εµφάνιση σοβαρών παρενεργειών είναι πιο συχνή στην
συνδυασµένη θεραπεία. ∆ιακοπή της θεραπείας απαιτείται στο 20% των ασθενών που
λαµβάνουν συνδυασµένη θεραπεία συγκριτικά µε το 8% των ασθενών που λαµβάνουν
µόνο α-IFN .
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1.5.10. Μακροχρόνια αποτελέσµατα της θεραπείας στην χρόνια ηπατίτιδα C
Μελέτες µακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών µε ηπατίτιδα C194,196 που
έλαβαν θεραπεία µε α-IFN και οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια µόνιµης ιολογικής
ανταπόκρισης, έδειξαν ότι οι ασθενείς αυτοί παρέµειναν HCV-RNA αρνητικοί, είχαν
φυσιολογικές τρανσαµινάσες, και δεν παρουσίασαν συµπτώµατα ηπατικής νόσου για 5-12
χρόνια µετά το τέλος της θεραπείας.
Ασθενείς δε µε µόνιµη ανταπόκριση στην IFN παρουσιάζουν βελτίωση της
ιστολογικής εικόνας του ήπατος

197

και φαίνεται να έχουν µικρότερο κίνδυνο για

ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ιαπωνική µελέτη

198

που παρακολούθησε

ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C για 4,3 χρόνια περίπου, έδειξε ότι οι ασθενείς που
είχαν λάβει α-IFN είχαν µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου

κατά

50% σε σχέση µε αυτούς που δεν έλαβαν θεραπεία. Ειδικότερα ασθενείς µε µόνιµη
ιολογική ανταπόκριση είχαν 80% µείωση του κινδύνου, ενώ ασθενείς µε αυξηµένες τιµές
ALT (> 2 φορές της φυσιολογικής τιµής) είχαν 65% µείωση του κινδύνου. Ο Bennet et al
199

µε την χρήση µαθηµατικών µοντέλων έδειξε ότι η θεραπεία

µε α-IFN σε άτοµα 25-35

ετών αυξάνει το προσδόκιµο επιβίωσης κατά 3,5-1έτη. Στοιχεία για την µακροχρόνια
αποτελεσµατικότητα της συνδυασµένης θεραπείας παρουσιάστηκαν πρόσφατα 200. Με την
χρήση µαθηµατικών µοντέλων φάνηκε ότι η συνδυασµένη θεραπεία υπερτερεί των 48
εβδοµάδων θεραπείας µε α-IFN, τόσο στο προσδόκιµο επιβίωσης, όσο και στην σχέση
κόστους – όφελους, ενώ έχει αναφερθεί 201 και ίαση από χρόνια ηπατίτιδα C.
1.5.11. Προοπτικές στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
Η εξέλιξη των IFN µε την ανάπτυξη και χρήση της «consensus» ιντερφερόνης
(µακράς δράσης), η οποία έχει in vitro δεκαπλάσια βιολογική δράση από την α-IFN, έδωσε
υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στην αντιµετώπιση ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C, οι
οποίοι είχαν υποτροπιάσει (58%) ή δεν είχαν ανταποκριθεί (13%) στην α-IFN 202. Ακόµα ,
η προσθήκη αµανταδίνης αποτελεί µία νέα προοπτική για την εφαρµογή ενός τριπλού
σχήµατος

203

για τους

µη ανταποκρινόµενους ασθενείς (non responders), αφού τα

ποσοστά µόνιµης βιοχηµικής και ιολογικής ανταπόκρισης είναι υψηλά (48% vs 5%) σε
σχέση µε τον διπλό συνδυασµό IFN και RBV. Η χορήγηση ιντερφερόνης µακρού χρόνου
ηµίσειας ζωής (pegylated), όπου χορηγείται µια φορά την εβδοµάδα επιτυγχάνει καλύτερα
αποτελέσµατα απ’ ότι η χορήγηση ιντερφερόνης α-2b τρείς φορές την εβδοµάδα. Υψηλά
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ποσοστά ανταπόκρισης έχουν παρουσιαστεί τόσο σε µονοθεραπεία µε pegylated IFN όσο
και σε συνδυασµό µε RBV συγκριτικά µε τα κλασσικά σχήµατα204.
1.5.12. Μεταµόσχευση ήπατος
Η ηπατική νόσος τελικού σταδίου που οφείλεται σε χρόνια HCV λοίµωξη αποτελεί
την κύρια ένδειξη για µεταµόσχευση ήπατος σήµερα. Περίπου το 40-50% των
µεταµοσχεύσεων ήπατος πραγµατοποιούνται σε ασθενείς µε ηπατίτιδα C. Η πορεία του
µοσχεύµατος είναι περίπου η ίδια όπως και για τις άλλες αιτίες µεταµοσχεύσεως ήπατος.
Σε ασθενείς µε ηπατοκυτταρικό καρκίνο επί εδάφους HCV λοίµωξης η
µεταµόσχευση ήπατος έχει να επιδείξει υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης συγκριτικά µε την
χειρουργική αφαίρεση.

1.6. HCV και Γενική Ιατρική
Οι γρήγορες εξελίξεις κατά την τελευταία δεκαετία

στην διάγνωση και την

θεραπεία της ηπατίτιδας C, δεν επηρέασαν τις σηµαντικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία,
και οδήγησαν στην αναγκαιότητα προσδιορισµού του ρόλου των ιατρών ΠΦΥ στην
επίλυση του προβλήµατος της ηπατίτιδας C. Η αναγκαιότητα συµµετοχής των ιατρών της
Π.Φ.Υ στη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών µε ηπατίτιδα C αναγνωρίσθηκε αρχικά
από τους ειδικούς (Center for Disease Control, CDC). Η M J Alter205 σε άρθρο της στο
American Family Physician το 1999 τονίζει την σπουδαιότητα των ιατρών της Π.Φ.Υ
στην αναγνώριση των οροθετικών anti – HCV ασθενών µε τη χρήση ερωτηµατολογίου για
υψηλού κινδύνου συµπεριφορές.
Το άρθρο αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά το δεύτερο άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο
περιοδικό µε την µορφή κύριου άρθρου ανασκόπησης, που πραγµατεύεται το θέµα της
ηπατίτιδας C, ενώ αναφορές για την ηπατίτιδα C πρωτοπαρουσιάστηκαν το 1997 µε την
µορφή ενηµερωτικών µικρών άρθρων, (Tips from other journals, οδηγιών από το CDC,
καθώς και σχολίων σε δηµοσιευµένα άρθρα άλλων περιοδικών). Το µέγεθος του
προβλήµατος της ηπατίτιδας C στις H.Π.Α, ανάγκασε τους ειδικούς να προσδιορίσουν το
ρόλο των ιατρών της Π.Φ.Υ. αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι για την διάγνωση και την
καθοδήγηση των περισσότερων ασθενών µε ηπατίτιδα C. Σε άρθρο σύνταξης 206 (editorial)
όµως στο ίδιο τεύχος του American Family Physician από τον Kirchners, ∆ιευθυντή
Γενικής Ιατρικής , διαφάνηκε µία τάση υποβάθµισης του ρόλου των ιατρών Π.Φ.Υ. στην
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διάγνωση της ηπατίτιδας C, στηριζόµενη στο γεγονός της µη ύπαρξης αποτελεσµατικής
θεραπείας µέχρι σήµερα.. Μελετώντας την θεµατολογία του American Family Physician
σχετικά µε το θέµα της ηπατίτιδας C, παρατηρεί κανείς την πολιτική του περιοδικού για
ενηµέρωση του αναγνωστικού κοινού του πάνω σε πρακτικά θέµατα διαχείρισης ασθενών
µε ηπατίτιδα C, (συνολικά µέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί 47 άρθρα, ανασκοπήσεις,
σχόλια, κουΐζ κ.α.), µη λαµβάνοντας τελικά υπ’ όψιν το προηγούµενο άρθρο σύνταξης 7.
Σε ένα αµερικανικό περιοδικό Γενικής Ιατρικής το Archives of Family Medicine όµως
µέχρι σήµερα(Σεπτέµβριος 2002) δεν έχει παρουσιαστεί καµιάς µορφής αναφορά για την
ηπατίτιδα C. Μόνο στο American Board Family Practice έχει δηµοσιευθεί το 1999 ένα
ερευνητικό άρθρο207, που πραγµατεύεται τον τρόπο διαχείρισης των ασθενών µε ηπατίτιδα
C, από τους ιατρούς Π.Φ.Υ. στις Η.Π.Α, και στο ίδιο τεύχος ένα άρθρο – σχόλιο στο
προηγούµενο άρθρο208 από τον Spach D, από το Πανεπιστήµιο της Ουάσινγκτον. Στο ίδιο
περιοδικό δηµοσιεύθηκε το 2000 ενηµερωτικό άρθρο – ανασκόπηση µε τη µορφή ερωτοαπαντήσεων που αφορά την ηπατίτιδα C 209.
Στην Ευρώπη, όπου το πρόβληµα της ηπατίτιδας C είναι εξίσου σηµαντικό,
συζητήθηκε το θέµα της ανάµιξης των γενικών ιατρών στην διαχείριση της ηπατίτιδας C,
σχετικά πρόσφατα (Ιούλιος 2000) σε άρθρο σύνταξης του British Journal General Practice
210

, όπου αποτελεί και το πρώτο άρθρο που αναφέρεται στην ηπατίτιδα C. Aπλή αναφορά

για τον HCV γίνεται στο ίδιο περιοδικό σε «γράµµα προς τον εκδότη» που
διαπραγµατεύεται το θέµα της ασφάλειας των ενέσεων211 σε ναρκοµανείς.
Στην αναγκαιότητα αλλά και στην σπουδαιότητα της διάγνωσης της ηπατίτιδας C
στους ναρκοµανείς212 αναφέρεται επίσης σε άρθρο του (γράµµα στον εκδότη) το Irish
Medical Journal το 2001.
Στο δεύτερο µεγάλο περιοδικό Γενικής Ιατρικής το Family Practice, υπάρχει µόνο
µία ερευνητική µελέτη που αφορά τον έλεγχο για ηπατίτιδα C σε φυλακισµένους, που
εκπονήθηκε από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και δηµοσιεύθηκε το 1999 213 .
Με εξαίρεση το American Family Physician τα πιο σηµαντικά περιοδικά Γενικής
Ιατρικής αµερικανικά και ευρωπαϊκά αναφέρονται σπάνια στην ηπατίτιδα C. Παρά την
σηµαντική κλινική σηµασία της ηπατίτιδας C, µήπως η ανάµειξη του γενικού ιατρού, στη
διάγνωση και διαχείριση της ηπατίτιδας C δεν είναι αναγκαία ή µήπως οι γενικοί ιατροί
δεν είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε έναν τέτοιο ρόλο;
Στην µελέτη των Nicklin DE et al 207 µελετήθηκαν οι πρακτικές των ιατρών Π.Φ.Υ
στην Φιλαδέλφεια για την διάγνωση, την διαχείριση και την αντιµετώπιση των ασθενών µε
ηπατίτιδα C. H µελέτη έδειξε ότι το 64% των ιατρών ζητούσαν έλεγχο για anti – HCV σε
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ασθενείς µε αυξηµένες τρανσαµινάσες, ενώ στους οροθετικούς µε αυξηµένες τιµές
ALTκαι AST, το 82% συνιστούσε βιοψία ήπατος και το 77% συνιστούσε θεραπεία µε a –
IFN. Τέλος το 62% συνιστούσε τη χρήση προφυλακτικού σε µονογαµικές σχέσεις ενώ το
56% συνιστούσε αποχή από το αλκοόλ. Η µελέτη δηµοσιεύθηκε το 1999 αλλά
πραγµατοποιήθηκε το 1997. Αν τα αποτελέσµατα κριθούν µε τα δεδοµένα του 1997, όπου
δεν είχαν δηµοσιευθεί οι κατευθυντήριες οδηγίες

214,215

θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν

σαφώς ικανοποιητικά.
Σε άλλη µελέτη

216

φάνηκε ότι οι ιατροί της Π.Φ.Υ είναι ικανοί να αναγνωρίσουν

τους παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα C και µπορούν να διαχειρισθούν ασθενείς µε
ηπατίτιδα C αλλά υπολείπονται σε γνώσεις που αφορούν την χρήση των διαγνωστικών
µεθόδων και την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Τέλος Αυστραλιανή µελέτη έδειξε
ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων για την ηπατίτιδα C από τους Αυστραλούς Γενικούς
Ιατρούς217.
Από την άλλη µεριά, µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στη Γαλλία και αφορούν τις
πρακτικές των Γενικών Ιατρών στην εφαρµογή τακτικών ελέγχων (screening) του
πληθυσµού

218,219

έδειξαν ότι κύριοι λόγοι ελέγχου για ηπατίτιδα C ήταν η HIV

οροθετικότητα, το ιστορικό µετάγγισης και η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών, και ότι
µόνο 12/312 ιατροί δεν γνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα C.
Υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός επιδιµιολογικών

µελετών στη διεθνή

βιβλιογραφία που αφορά τον έλεγχο (screening) και τη διάγνωση στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας και καµµία µελέτη που να αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση.
Επιδηµιολογικές µελέτες από γενικούς ιατρούς πραγµατοποιήθηκαν στο Βέλγιο220 ,
στην Ισπανία
Αγγλία

222

221

όπου µελετήθηκε η ενδοοικογενειακή µετάδοση της ηπατίτιδας C, στην

, στην Αυστραλία223 όπου µελετήθηκε ο HCV στους χρήστες ενδοφλεβίων

τοξικών ουσιών, στην Κούβα 224 και τέλος στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα δεδοµένα για την
Ελλάδα αφορούν µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν από την Κλινική Κοινωνικής και
Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και αφορούν είτε το
πληθυσµό

85,225,

είτε

ειδικές

πληθυσµιακές

οµάδες226,

είτε

τέλος

γενικό

είναι

πιο

εξειδικευµένες227.
Γεγονός όµως είναι, ότι έχουν δηµιουργηθεί αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε
τον ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει ο γιατρός της Π.Φ.Υ στην διάγνωση και
αντιµετώπιση των ασθενών µε ηπατίτιδα C, αφενός λόγω της µικρής συνεισφοράς στη
διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου λόγω της

αµφισβήτησης

των ικανοτήτων του.

Πιστεύεται όµως ότι τουλάχιστον ο οποιοσδήποτε γενικός ιατρός θα πρέπει να ξέρει σε
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ποιόν και πως πρέπει να κάνει έλεγχο για anti – HCV, ενώ σε αποµονωµένες και αγροτικές
περιοχές θα πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί (follow – up) την
θεραπεία των anti – HCV οροθετικών ασθενών.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αναγνώστης θα πρέπει να λάβει υπ’όψιν ότι ο σχεδιασµός των µελετών της διδακτορικής διατριβής
πραγµατοποιήθηκε τα έτη 1995-1996, χρονική περίοδο κατά την οποία το θέµα της ηπατίτιδας C δεν
αναφέρεται σε κανένα Αµερικανικό (Αm Fam Physician, The Journal of Family Practice, J Am
Board Fam Pract, και Archives of Family Medicine) ή Ευρωπαϊκό (Br J General Practice, Family
Practice) περιοδικό και δεν έχουν εκδωθεί οι κατευθυντήριες οδηγίες του.Ν.Ι.Η 16 (National Institute
of Health) και του C.D.C 15 (Centers for Disease Control)

1.7.Σκοπός
1.7.1.Κύριος σκοπός.
Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της
ηπατίτιδας C σε µια γεωγραφικά προσδιορισµένη περιοχή και ο προσδιορισµός του ρόλου
του Γενικού Ιατρού στην επιδηµιολογική διερεύνηση και στην θεραπευτική της
διαχείρηση.
Έτσι οι επιµέρους στόχοι καθορίστηκαν ώστε η πραγµατοποίησή τους να δείξει
αφ’ ενός ποια στοιχεία από το ατοµικό ιστορικό, την κλινική εικόνα και τον εργαστηριακό
έλεγχο ο γενικός ιατρός µπορεί να χρησιµοποιήσει ώστε να συµβάλλει στην διάγνωση
ασθενών µε ηπατίτιδα C, και αφ’ ετέρου ποια επιδηµιολογικά δεδοµένα πρέπει να
αξιολογήσει ώστε να προστατέψει τη ∆ηµόσια Υγεία. Τέλος, η εµπλοκή του Γενικού
Ιατρού στην θεραπευτική αντιµετώπιση ασθενών µε ηπατίτιδα C, ιδιαίτερα σε αγροτικές
περιοχές µε προβλήµατα πρόσβασης, αποτελεί απόδειξη ικανότητας για ανάληψη
ουσιώδους και αποτελεσµατικού ρόλου στην διαχείριση ασθενών µε ηπατίτιδα C.
1.7.2.Επιµέρους στόχοι(Objectives)
Οι επιµέρους στόχοι της διατριβής ήταν:
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1. Ο καθορισµός του επιπολασµού της ηπατίτιδας C σε πληθυσµούς ευθύνης των
Κέντρων Υγείας, καθώς και σε άτοµα που επισκέπτονταν ιατρεία γενικής ιατρικής
ή άλλων ιατρών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, αφού δεν
υπήρχαν ελληνικά ή διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα που να αφορούν την Π.Φ.Υ.
2. Ο καθορισµός των τρόπων µετάδοσης και των παραγόντων υψηλού κινδύνου για
την ηπατίτιδα C στην Ελλάδα.
3. Η αξιολόγηση της δυνατότητας και ικανότητας των γενικών ιατρών να
διαχειρίζονται και να αντιµετωπίζουν ασθενείς µε ηπατίτιδα C σε

αγροτικές

περιοχές.
Για την πραγµατοποίηση του σκοπού και των στόχων της διατριβής σχεδιάστηκαν
και ολοκληρώθηκαν 4 επιµέρους µελέτες:
1) Μελέτη 1
Πρόκειται για πολυκεντρική επιδηµιολογική έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε σε 3
διαφορετικά γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδος, µε συµµετοχή 14 Κέντρων Υγείας µε
σκοπό τον καθορισµό:α) του µεγέθους του προβλήµατος της ηπατίτιδας, β) των
παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C, και γ) των συµπτωµάτων και κλινικών σηµείων
που σχετίζονται µε την ηπατίτιδα C.
2) Mελέτη 2
Πρόκειται για επιδηµιολογική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Στρατόπεδο
Πολιτικών Προσφύγων του ∆ήµου Λαυρίου, σε Κούρδους πρόσφυγες µε σκοπό τον
προσδιορισµό του επιπολασµού της ηπατίτιδας C στον πληθυσµό αυτό.
3) Μελέτη 3
Πρόκειται για κλινικο-επιδηµιολογική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε ασθενείς
µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών, σε 3 διαδοχικές µετρήσεις. Περιελάµβανε ασθενείς
από τον ∆. Λαυρίου και από την Αθήνα. Σκοπός ήταν ο καθορισµός του επιπολασµού του
anti-HCV σε άτοµα µε αυξηµένες τιµές ALT και AST και η εκτίµηση της κλινικής τους
κατάστασης µε µέτρηση του HCV-RNA, και βιοψία του ήπατος.
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4) Μελέτη 4
Πρόκειται για περιγραφική κλινική µελέτη που αφορά την θεραπευτική
αντιµετώπιση 8 οροθετικών ασθενών µε ηπατίτιδα C στην περιοχή ευθύνης ενός Κ.Υγείας
στην αγροτική Κρήτη. Περιγράφεται η παρακολούθηση της θεραπείας από τον Γ.Ι. σε
συνεργασία µε τους ειδικούς και αξιολογείται η ανταπόκριση στη θεραπεία.
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ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μελέτη I
Μελέτη II
Μελέτη III

Μελέτη I

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μελέτη IV

Σχήµα 3..Σχηµατική προσέγγιση σχεδιασµού της διατριβής
Πίνακας 4. Συνοπτική παρουσίαση µελετών διατριβής
ΣΤΟΧΟΣ
Συχνότητα

ΜΕΛΕΤΗ
Ι

Συχνότητα

II

Συχνότητα

III

Τρόποι
µετάδοσης

Ι

Θεραπευτική
προσέγγιση
και
διαχείρηση

IV

ΤΟΠΟΣ
Κρήτη,
Μακεδονία,
Αττική
Λαύριο
Λαύριο
Αττική
Λαύριο
Κρήτη
Μακεδονία
Λαύριο
Αττική

Κρήτη (Σπήλι)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επιπολασµός anti-HCV

Επιπολασµός anti-HCV και
HCV- RNA
Επιπολασµός antiHCV , HCVRNA και γονοτύπων
Επιπολασµός anti-HCV σε
µεταγγιζόµενους,
χρήστες αλκοόλ,
χρήστες ψυχοφαρµάκων,
χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών
ουσιών, άτοµα µε οδοντιατρικές
πράξεις, άτοµα µε νοσηλεία
δίχως µετάγγιση ή επέµβαση,
τεχνητή διακοπή κύησης.
Χορήγηση ιντερφερόνης
Βιοχηµική ανταπόκριση
Παρενέργειες
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2.Ασθενείς και µέθοδοι
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2.1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C
Α. Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας.(Μελέτη I)
Τόπος µελέτης
14 Κέντρα Υγείας της Αττικής, της Μακεδονίας και της Κρήτης και µία Μονάδα
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας του Ι.Κ.Α (Αττική).
Πληθυσµός µελέτης
Πρόκειται για πολυκεντρική συγχρονική (cross-sectional) επιδηµιολογική έρευνα
που περιέλαβε όλους τους ασθενείς, που επισκέφτηκαν τους οικογενειακούς τους ιατρούς
και πληρούσαν τα συγκεκριµένα κριτήρια: α) νοσηλεία σε νοσοκοµείο > 7 ηµέρες χωρίς
µετάγγιση αίµατος (ή παραγώγων αίµατος) ή εγχείρηση, β) ιστορικό µετάγγισης αίµατος,
γ) τωρινή ή παρελθούσα χρήση ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών (i.v.d.), και δ) ιστορικό
τεχνητής διακοπής κύησης.
Συνολικά συµµετείχαν 22 γενικοί ιατροί από 14 Κέντρα Υγείας της Αττικής, της
Μακεδονίας και της Κρήτης και από µία Μονάδα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας του Ι.Κ.Α
(Αττική). Το χρονικό διάστηµα της µελέτης ήταν από 1 Ιουλίου 1996 µέχρι 27
Φεβρουαρίου 1997.
Το σύνολο των ατόµων που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην µελέτη ήταν
1961 και τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον ΠΙΝ. 6.
Πίνακας 6. ∆ηµογραφικά στοιχεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Νο (%)
ΦΥΛΟ
Άνδρες
702 (35,8)
Γυναίκες
1259 (64,2)
ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ)
15-44
369 (18,8)
45-64
703 (35,8)
65-74
539 (27,5)
75 +
316 (16,1)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Μακεδονία
741 (37,8)
Αττική
398 (20,3)
Κρήτη
822 (41,9)
Από αυτούς, 411 (21%) άτοµα πληρούσαν περισσότερα από δύο κριτήρια
εισαγωγής στην µελέτη.
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Μέθοδοι
Ο έλεγχος των anti-HCV πραγµατοποιήθηκε στο Ερευνητικό Ηπατολογικό
Εργαστήριο του ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ µε την χρήση ανοσοενζυµικών µεθόδων (ΜΕΙΑ, Abbott
Labs, North Chicago). H επιβεβαίωση των θετικών δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την
µέθοδο RIBA-4 (Chiron/Ortho Diagnostic Systems, Raritan, NJ). Για τεχνικούς λόγους
τελικά, ελέγχθηκαν για anti-HCV 1915 (97,7%) δείγµατα.
Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση του Pearson’s x2 ή
Fischer’s exact test για την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. Έγινε
υπολογισµός του σχετικού κινδύνου µε τον υπολογισµό των Odds(OR) Ratio και των
διαστηµάτων εµπιστοσύνης. Ο έλεγχος των παραγόντων που σχετίζονται µε την HCV
οροθετικότητα ελέγχθηκε µε την χρήση του µοντέλου Logistic Regression analysis
(backward).
Λεπτοµέρειες για την µελέτη αυτή παρουσιάζονται στην ∆ηµοσίευση 1(Journal of
Viral Hepatitis 2000;7:218-224 )

Β. Σε Κούρδους πρόσφυγες.(Μελέτη II)
Tόπος µελέτης
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε Κούρδους πρόσφυγες του ∆. Λαυρίου.
Πληθυσµός µελέτης
Πρόκειται για επιδηµιολογική έρευνα (cross-sectional) που πραγµατοποιήθηκε σε
Κούρδους πρόσφυγες, που διέµεναν στο Κέντρο Αποκατάστασης Προσφύγων (ΚΑΠ) του
∆. Λαυρίου, και στο προσωπικό του Κ.Α.Π. Από το σύνολο των 253 Κούρδων
προσφύγων, που διέµεναν µόνιµα στο Κ.Α.Π. δέχθηκαν να συµµετέχουν στην µελέτη 154
άτοµα (110 ενήλικες, 44 παιδιά).
Η µέση ηλικία (±SD) του δείγµατος ήταν 31,6±14,8 έτη (εύρος:3-59 έτη). Η
χρονική διάρκεια της διαµονής τους στο Κ.Α.Π. ήταν 7±3,4 (εύρος: 1-17) µήνες. Η µελέτη
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.Από το προσωπικό του Κ.Α.Π. µελετήθηκαν 19 άτοµα (80% του
προσωπικού), 7 άνδρες και 12 γυναίκες µέσης ηλικίας 45,6±7,3 (εύρος: 25-58) ετών. Το
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προσωπικό αυτό ήταν υπεύθυνο για την φύλαξη και την καθαριότητα του Κέντρου
Αποκατάστασης Προσφύγων και εργάζονταν στο Κ.Α.Π. για 4,3±2,6 έτη.
Μέθοδοι
Ο ορολογικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στο Κρατικό Κέντρο Αιµοδοσίας και
Παρασκευής Παραγώγων στο Π.Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά µε την χρήση ανοσοενζυµικών
µεθόδων 3ης γενεάς (ELISA, Abbott Diagnostic Laboratories, Chicago, IL, USA). Ο
έλεγχος για HCV – RNA πραγµατοποιήθηκε µε δηµιουργία δεξαµενής ορών (pool) και
εφαρµογή PCR (Cobas Amplicore, Roche Diagnostics Systems Inc., Brauchburg, NS,
USA).
Ειδικό

επιδηµιολογικό

δελτίο

καταγραφής

δηµογραφικών

στοιχείων

και

παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C συµπληρώθηκε για κάθε άτοµο που έλαβε µέρος
στην µελέτη.
Λεπτοµέρειες για την µελέτη αυτή παρουσιάζονται στην ∆ηµοσίευση 2 (Journal of
Gastroenterology and Hepatology 2001;16:839-840)

Γ. Σε ασθενείς µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών (µελέτη ΙΙΙ)
Πληθυσµός µελέτης
Πρόκειται για συγχρονική επιδηµιολογική µελέτη (cross sectional) που
πραγµατοποιήθηκε σε άτοµα µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών (ALT, AST) σε τρείς
διαφορετικούς ανά µήνα ελέγχους. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του
1995 µέχρι τον Οκτώβριο του 1996 και περιέλαβε ασθενείς που παρουσιάστηκαν σε 8
ιατρούς γενικής ιατρικής / παθολογίας στο παραπάνω χρονικό διάστηµα.
Κριτήρια

εισόδου

στην

µελέτη

αποτέλεσαν:

α)

τα

αυξηµένα

επίπεδα

τρασαµινασών (ALT/AST) σε 3 διαδοχικές ανά µήνα µετρήσεις, β) οι φυσιολογικές τιµές
χολερυθρίνης, γGT, αλκαλικής φωσφατάσης, και γ) η ηλικία µεγαλύτερη των 18 ετών.
Κριτήρια αποκλεισµού ήταν: α) ιστορικό προϋπάρχουσας ηπατίτιδας, και β) επαφή µε
σεξουαλικό σύντροφο µε γνωστή ηπατίτιδα C.
Το σύνολο των ασθενών, που από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από τους
οικογενειακούς τους ιατρούς(5 γενικής ιατρικής,3 παθολογίας) πληρούσαν τα παραπάνω
κριτήρια ήταν 107 άτοµα. Από αυτούς 36 (33,6) ήταν γυναίκες και 71 (66,7%) ήταν
άνδρες. Η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν 41,3±16,7 (εύρος: 22-73) έτη και η µέση τιµή
της

αλανινοαµινοτρανσφεράσης (ALT) ήταν 131,6±67,8 1U/L, ενώ της AST ήταν

87,3±49,7 1U/L. Όλοι οι ασθενείς αυτοί ελέχθησαν για anti-HCV και παραπέµφθηκαν στο
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Α΄ Παθολογικό Τµήµα του Ν.Γ.Ν. ∆υτικής Αττικής για την συνέχιση του ελέγχου. Οι
υπόλοιποι οροαρνητικοί ασθενείς ελέχθησαν για την υπερτρανσαµινασαιµία τους βάση
των κατευθυντήριων γραµµών των οικογενειακών τους ιατρών.
Μέθοδοι
Ο πρωτογενής ορολογικός έλεγχος των anti-HCV έγινε µε ανοσοενζυµική
δοκιµασία 3ης γενεάς (ΕLISA, Abbott Labs, Chicago, IL, USA) και η επιβεβαίωση µε
RIBA-3 (Ortho Diagnostic, Systems, Raritan NJ).
O προσδιορισµός του HCV-RNΑ έγινε µε ανάστροφη µεταγραφή και αλυσωτή
αντίδραση της πολυµεράσης (PCR). To κατώτερο όριο ανίχνευσης ήταν 100
γραµµοισοδύναµα γεννετικού υλικού (geq/ml) σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΝIBSC
96/586. Γονοτυπική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε Line Probe Assay (ΙΝΝΟ-LIPA;
Ιnnogenetics: Ζwijnaarde, Belgium) και ειδικού τύπου PCR

αντικαθιστώντας τους

εκκινητές (primers) µε νέους εκκινητές κατάλληλους για τους διάφορους υπότυπους και
γονότυπους.
Βιοψία του ήπατος πραγµατοποιήθηκε σε όλους τους οροθετικούς ασθενείς και η
ταξινόµηση των ιστολογικών ευρηµάτων βασίστηκε στην βαθµολόγηση228 των ευρηµάτων
(grading) και την σταδιοποίηση της νόσου (staging).
Λεπτοµέρειες για την

µελέτη

αυτή

παρουσιάζονται

στην

∆ηµοσίευση 3.

( Postgraduate Medical Journal 1998;74:511)

2.2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Α. Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας (Μελέτη I)
Περιλαµβάνει όλους τους ασθενείς, που επισκέφτηκαν τους οικογενειακούς τους
ιατρούς και πληρούσαν τα συγκεκριµένα κριτήρια: α) νοσηλεία σε νοσοκοµείο > 7 ηµέρες
χωρίς µετάγγιση αίµατος (ή παραγώγων αίµατος) ή εγχείρηση, β) ιστορικό µετάγγισης
αίµατος, γ) τωρινή ή παρελθούσα χρήση ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών (i.v.d.), και δ)
ιστορικό τεχνητής διακοπής κύησης. Ο πληθυσµός µελέτης και οι µέθοδοι εχουν
περιγραφεί προηγουµένως . (κεφάλαιο 2.1)
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2.3.∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Α. Ασθενείς µε ηπατίτιδα C .( Μελέτη IV )
Τόπος µελέτης
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Σπηλίου, και
περιέλαβε 8 ασθενείς µε ηπατίτιδα C από σύνολο 31 ασθενών που ανιχνεύθηκαν στην
περιοχή από τον Ιανουάριο του 1992 µέχρι τον Ιανουάριο 1997, είχαν πλήρως διερευνηθεί
και είχαν λάβει θεραπεία µε βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πανεπιστηµιακής
Γαστρεντερολογικής Κλινικής.(ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.)
Ενέργειες γενικών ιατρών
Οι γενικοί ιατροί ήταν αυτοί οι οποίοι ενηµέρωσαν τους ασθενείς για την
οροθετικότητα τους, ύστερα από τον έλεγχο για anti-HCV τον οποίο είχαν επιτελέσει και
συζήτησαν µαζί τους την αναγκαιότητα περαιτέρω ελέγχου και την πιθανότητα έναρξης
θεραπείας.
Μετά από προσεκτική κλινική εξέταση και συµπλήρωση ειδικού επιδηµιολογικού
και κλινικού ερωτηµατολογίου οι ασθενείς παραπέµφθησαν στο Ηπατολογικό Εργαστήριο
του ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ (∆/ντής: Καθηγητής Ηλίας Κουρούµαλης) για βιοψία ήπατος και έναρξη
θεραπείας.
Κριτήρια παραποµπής
Τα κριτήρια παραποµπής των ασθενών για βιοψία ήπατος αποτέλεσαν: 1) η
αυξηµένη τιµή ALT τουλάχιστον 1,5 φορές

µεγαλύτερη του φυσιολογικού σε τρεις

διαδοχικούς ελέγχους, 2)o αρνητικός έλεγχος για HbsAg και HIV, 3) η µη ύπαρξη
αλκοολισµού ή αυτοάνοσης ηπατίτιδας, και 4)η ηλικία < 75 ετών.
Θεραπευτική Αντιµετώπιση
Από το σύνολο των 31 ασθενών µε ηπατίτιδα C, 3 ασθενείς απεβίωσαν πριν την
έναρξη της µελέτης και οι υπόλοιποι 20 δεν πληρούσαν τα κριτήρια ή αρνήθηκαν να
υποβληθούν σε βιοψία ήπατος. Τελικά 8 ασθενείς εισήχθησαν σε θεραπεία µε IFN-a2b
(Intron A, Schering Plough). Πέντε ασθενείς έλαβαν θεραπευτική αγωγή για 6 µήνες µε
ιντερφερόνη σε δόση 3ΜU τρεις φορές την εβδοµάδα υποδορίως, µία γυναίκα έλαβε την
ίδια δόση για διάστηµα 12 µηνών και τέλος άλλες δύο γυναίκες έλαβαν 5ΜU IFN-a τρεις
φορές εβδοµαδιαίως για διάστηµα 6 µηνών.
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Παρακολούθηση (follow up) θεραπείας
Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν από τους γενικούς ιατρούς µία φορά
µηνιαίως κατά την διάρκεια της θεραπείας και κατά τους επόµενους 6 µήνες από το τέλος
της θεραπείας. Σε κάθε επίσκεψη, γινόταν καταγραφή των συµπτωµάτων, των
παρενεργειών και των κλινικών σηµείων της θεραπείας καθώς και αιµατολογικός και
βιοχηµικός έλεγχος. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του βάρους γινόταν σε κάθε
επίσκεψη. Σε κάθε ασθενή τέλος γινόταν µέτρηση της a-FP και υπερηχογραφικός έλεγχος
του ήπατος δύο φορές τον χρόνο.
Κριτήρια ανταπόκρισης στην θεραπεία
Στην µελέτη µας, αξιολογήθηκε η βιοχηµική ανταπόκριση στην θεραπεία. Πλήρης
ανταπόκριση θεωρήθηκε η οµαλοποίηση των τιµών των τρανσαµινασών (ALT) και η
διατήρησή τους για διάρκεια τριών µηνών. Μερική ανταπόκριση στην θεραπεία
θεωρήθηκε η πτώση των τιµών των τρανσαµινασών κατά 50% από την αρχική τιµή.
Λεπτοµέρειες για την

µελέτη

αυτή

(Australian Family Physician 1999;28:20)

παρουσιάζονται

στην ∆ηµοσίευση 4
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3.Αποτελέσµατα
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3.1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C
Α.Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας.( Μελέτη I )
O επιπολασµός των anti-HCV ήταν 3,5%,(95%CI: 2,68-4,32) ,δηλαδή 67
οροθετικοί ασθενείς. Η οροθετικότητα του anti HCV ανά Κ.Υ. που έλαβε µέρος στην
µελέτη παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7. HCV - οροθετικότητα ανά Κ. Υγείας
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Νο ΑΣΘΕΝΩΝ
Anti -HCV (+)%
Σπήλι
150
19 (12,7)
Χρυσούπολη
251
3 (1,2)
Μουδανιά
54
1 (1,9)
Χαλάστρα
140
1 (0,7)
Καστέλι
94
2 (2,1)
Πρίνος
220
8 (3,6)
Νεάπολη
162
9 (5,6)
Κάνδανος
36
0 (0,0)
Ανώγεια
97
4 (4,1)
Πέραµα
59
4 (6,8)
Αρχανές
200
0 (0,0)
Μάδυτος
28
2 (7,1)
Προσοτσάνη
26
0 (0,0)
Αθήνα
199
14 (7,0)
Λαύριο
199
0 (0,0)
ΣΥΝΟΛΟ
1915
67 (3,5%)
Στατιστικά σηµαντική διαφορά παρουσιάστηκε στην HCV οροθετικότητα ανά
γεωγραφική περιοχή (χ2=8,021 ρ=0,018) µε την Μακεδονία να έχει τον χαµηλότερο
επιπολασµό (2,1%, 95% CI: 1,04 - 3,13), ενώ η Αττική είχε ενδιάµεσο (3,7%, 95% CI:
1,71 -5,33%).

Β. Σε Κούρδους πρόσφυγες.( Μελέτη II )
Το ποσοστό συµµετοχής των Κούρδων προσφύγων ήταν 60,8%. Από τους
ενήλικες, άνδρες ήταν 74 (76,7%) και γυναίκες 36 (23,3%) ενώ από τα παιδιά 27 (61,4%)
ήταν αγόρια και 17 (38,6%) κορίτσια.
Αντισώµατα έναντι του HCV (anti - HCV) δεν ανιχνεύθηκαν σε κανέναν από τους
Κούρδους πρόσφυγες, όπως επίσης και σε κανέναν από το προσωπικό. Κανένα δείγµα δεν
ήταν επίσης θετικό για HCV - RNA τόσο για τους Κούρδους όσο και για το προσωπικό.
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Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά δείγµατος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Ν (%)
Μορφωτικό επίπεδο (Ν=110)
Ανώτερο
38 (34,5)
Μέσο
49 (44,6)
Κατώτερο (βασική εκπ/ση)
23 (20,9)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μετάγγιση
4 (3,6)
Χρήση ενδ. Ναρκωτικών
0 (0)
Εγχείριση-Νοσηλεία
8 (7,2)
χωρίς µετάγγιση

Γ.Σε ασθενείς µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών .(Μελέτη ΙΙΙ )
Ο επιπολασµός των anti - HCV στα άτοµα µε υπερτρανσαµινασαιµία βρέθηκε
6,5% (7/107) και δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών (p<0,05).
Οροθετικοί για τον HCV ήταν 4 (57%) άνδρες και 3 (43%) γυναίκες, όλοι θετικοί για
HCV - RNA. Στον ΠΙΝ. 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της PCR, ο
γονότυπος και η βιοψία ήπατος. Σε 4 άτοµα ο γονότυπος του HCV ήταν ο 3α (57%) ενώ
παρατηρούµε ότι στην πλειονότητα των ασθενών η ήπια χρόνια ηπατίτιδα είναι η πιο
συχνή ιστολογική αλλοίωση (86%). Στην πλειονότητα των ασθενών (57%) δεν
αναγνωρίσθηκε παράγοντας κινδύνου για ηπατίτιδα C.
Πίνακας 9. Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσµάτων
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
HCV-RNA
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
(copies/ml )
Γυναίκα
54
4.100.000
2a
Γυναίκα
62
5.100.000
2a
Γυναίκα
57
750.000
1b
Άνδρας
33
70.000
3a
Άνδρας
24
100.000
3a
Άνδρας
36
500.000
3a
Άνδρας
29
10.000
3a

ΒΙΟΨΙΑ
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα
Κίρρωση
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα
Ήπια χρόνια ηπατίτιδα

3.2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Α. Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας.( Μελέτη I )
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της ΗCV –
οροθετικότητας ώς πρός τους διάφορους µελετηθέντες παράγοντες.
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Πίνακας10. Αναλυτικά αποτελέσµατα
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ν
Αnti–HCV (-) %
1884
ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ)
* 0-40
285 (96,9)
* 41-60
545 (97,8)
* 61 +
989 (95,7)
1909
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
*Α
172, (95,6)
*Β
847 (96,5)
*C
10 (76,9)
*D
430 (98,2)
*E
383 (95,8)
1895
OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
* Νυµφευµένοι
1463 (96,8)
* Ελεύθεροι
129 (95,6)
* ∆ιαζευγµένοι
38 (90,5)
* Χηρεία
198 (95,7)
ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
* µη πότες
1311 (97,0)
* πρώην πότες
96 (93,2)
* πότες κρασιού/
275 (96,8)
µπύρας
* πότες άλλων
140 (93,3)
1892
ΧΡΗΣΗ
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
* Όχι
1717 (97,0)
* Per os
93 (91,2)
* Ενδοφλέβια
15 (78,9)
1910
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
* ΟΧΙ
313 (98,4)
* ΝΑΙ
1530 (96,1)
1861
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
* Καµµία
557 (97,4)
* 1-3 ηµέρες
1133 (96,6)
* > 4 ηµέρες
93 (88,6)
1176
ΤΟΚΕΤΟΙ
* Κανένας
197 (96,1)
* 1-2
537 (97,3)
* 3-4
335 (97,1)
*>5
67 (90,5)
1908
ΗΠΑΤΟΜΕΓΑΛΙΑ
* ΟΧΙ
1615 (97,3)
* 1-3 cm
150 (96,2)
* > 4 cm
76 (82,6)
A: ιστορικό µετάγγισης αίµατος

Αnti–HCV (+) %

P-value

9 (3,1)
12 (2,2)
44 (4,3)

0,083

8 (4,4)
31 (3,5)
3 (23,1)
8 (1,8)
17 (4,2)

0,001

48 (3,2)
6 (4,4)
4 (9,5)
9 (4,3)

0,126

41 (3,0)
7 (6,8)
9 (3,2)

0,035

10 (6,7)

54 (3,0)
9 (8,8)
4 (21,1)

0,0001

5 (1,6)
62 (3,9)

0,04

15 (2,6)
40 (3,4)
12 (11,4)

0,0001

8 (3,9)
15 (2,7)
10 (2,9)
7 (9,5)

0,024

45 (2,7)
6 (3,8)
16 (17,4)

0,0001
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B: ιστορικό νοσηλείας
C: χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών
D: ιστορικό έκτρωσης
E: συνδυασµός δύο –τριών κριτηρίων
∆εν ανευρέθηκε διαφορά στον επιπολασµό του anti-HCV µεταξύ ανδρών και
γυναικών (3,8% VS 3,3%, p= 0,607) καθώς επίσης και µεταξύ των διαφόρων µορφωτικών
επιπέδων (p: 0,960) και επαγγελµάτων (p: 0,317). Ο επιπολασµός του anti-HCV όµως
ήταν υψηλότερος (p:0,03) στους διαζευγµένους σε σχέση µε τους υπόλοιπους
(νυµφευµένους, ελεύθερους και αυτούς υπό καθεστώς χηρείας σαν µία κατηγορία).
Στατιστικά σηµαντική σχέση ανευρέθηκε µεταξύ HCV οροθετικότητας και
κριτηρίων εισόδου στη µελέτη. Η κατηγορία των χρηστών ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών
παρουσιάζει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες, στον επιπολασµό
του anti-HCV, και ο σχετικός κίνδυνος για ηπατίτιδα C όπως καθορίζεται από το OR ήταν
8,542 (95% CI: 2,309 - 31,974).
Οι καπνιστές είχαν λίγο υψηλότερο επιπολασµό anti-HCV σε σχέση µε τους µη
καπνιστές (3,9% VS 3,4%, p= 0,871), ενώ οι πότες αλκοολούχων ποτών σε σχέση µε τους
µη πότες είχαν διπλάσιο κίνδυνο λοίµωξης από τον ΗCV (OR: 2,285, 95% CI: 1,296 4,028).
Τετρακόσια έντεκα άτοµα είχαν ιστορικό µετάγγισης αίµατος και 18 (4,4%)
ανευρέθηκαν να έχουν HCV λοίµωξη. ∆εν ανευρέθηκε όµως στατιστικά σηµαντική
διαφορά σε σχέση µε αυτούς που δεν είχαν ιστορικό µετάγγισης (4,4%, VS 3,3%,
p=0,293). Επίσης δεν ανευρέθηκε σχέση µε τον αριθµό των µεταγγίσεων και µε την
χρονολογία της µετάγγισης (πριν το 1991 ή µετά).
Η εγχείρηση ως πιθανός ιατρογενής παράγοντας κινδύνου για ηπατίτιδα C δεν
αποδείχθηκε στην µελέτη µας αφού δεν ανευρέθηκε διαφορά στον επιπολασµό µεταξύ
αυτών µε ιστορικό χειρουργικής επέµβασης και αυτών χωρίς ιστορικό (4,1% VS 3,1%,
p=0,241). Σηµαντική σχέση όµως ανευρέθηκε µεταξύ HCV

οροθετικότητας και

οδοντιατρικών επεµβάσεων (OR:2,537 95% CI: 1,012 - 6,361, p=0,04), όπως επίσης και
µεταξύ HCV οροθετικότητας και νοσηλείας > 4 ηµερών χωρίς εγχείρηση ή µετάγγιση
(OR:3,991 95% CI: 2,066 - 7,709, p=0,0001).
Στο γυναικείο πληθυσµό του δείγµατος ανευρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ
οροθετικότητας και αριθµού τοκετών. Γυναίκες µε περισσότερους από 5 τοκετούς είχαν
υψηλότερο επιπολασµό και ο σχετικός κίνδυνος για ηπατίτιδα C ήταν (OR:3,384 95% CI:
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1,443 - 7,935, p=0,003). ∆εν ανευρέθηκε όµως σχέση µεταξύ HCV και καισαρικής τοµής
(p=0,829), και µεταξύ HCV και ιστορικού τεχνητής διακοπής κύησης (p= 0,06).
Σε σχέση µε την συµπτωµατολογία στατιστικά σηµαντική διαφορά στον
επιπολασµό του anti - HCV παρατηρήθηκε στα άτοµα που ανέφεραν αίσθηµα κόπωσης
(6,1% VS 2,9% p=0,004 OR=2,129 95% CI: 1,254 - 3,317), όπως επίσης και στα άτοµα µε
αναφερόµενη απώλεια βάρους (8,3% VS 3,3% p=0,023, OR=2,645 95% CI: 1,104 6,338).
Από τα κλινικά σηµεία µόνο η ηπατοµεγαλία βρέθηκε να έχει σχέση µε την HCV
οροθετικότητα (p<0,0001). Άτοµα µε ηπατοµεγαλία ≥ 4cm είχαν 7,286 (95% CI: 3,972 13,366) φορές υψηλότερο κίνδυνο για HCV λοίµωξη σε σχέση µε τα άτοµα που δεν
παρουσίαζαν αυτό το σύµπτωµα ή είχαν µικρότερου βαθµού ηπατοµεγαλία.
Τα αποτελέσµατα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης έδειξαν σχέση µεταξύ HCV
οροθετικότητας και: ιστορικού νοσηλείας διάρκειας ≥ 4 ηµερών (p=0,0001), ιστορικού
τοκετών ≥ 5, ιστορικού παρεντερικής και µη παρεντερικής χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών,
ιστορικού οδοντιατρικών επεµβάσεων, ιστορικού τωρινής ή παρελθούσης χρήσης αλκοόλ
και ηπατοµεγαλίας.

3.3.∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Α.Ασθενείς µε ηπατίτιδα C .( Μελέτη IV )
Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών της
µελέτης.
Πίνακας 11. Βασικά χαρακτηριστικά δείγµατος
Ασθενής Ηλικία
Φύλο
Τιµές ALT (IU/ml)
1
53
Άνδρας
15, 135, 109
2
62
Άνδρας
45, 62, 81
3
56
Γυναίκα
52, 80, 105
4
71
Γυναίκα
40, 55, 62
5
61
Γυναίκα
73, 66, 47
6
65
Γυναίκα
45, 40, 65
7
57
Γυναίκα
83, 116, 94
8
62
Γυναίκα
52, 48, 110

Ιστολογία ήπατος
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Κίρρωση
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
Χρόνια ενεργός ηπατίτις
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Τα συµπτώµατα τα οποία οι ασθενείς ανέφεραν πριν

και µετά την θεραπεία

παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. Επιγαστρικός πόνος πριν την θεραπεία αναφέρθηκε σε 7
ασθενείς και αδυναµία – εύκολη κόπωση – σε 6. Τρείς ασθενείς ανέφεραν ότι η αδυναµία
εξαφανίσθηκε µετά το τέλος της θεραπείας µε την IFN-a και τρεις ανέφεραν βελτίωση του
επιγαστρικού πόνου.
Πίνακας 12. Αναφερόµενα συµπτώµατα προ και µετά θεραπείας
Ασθενής Απώλεια Αδυναµία Αδιαθεσία Επιγαστρικός
Άλγος
Βάρους
Πόνος
Υποχονδρίου
1
Προ
+
Μετά
2
Προ
+
+
+
Μετά
3
Προ
+
+
+
Μετά
+
+
+
4
Προ
+
+
+
Μετά
+
5
Προ
+
+
Μετά
+
+
6
Προ
+
+
+
+
Μετά
7
Προ
+
+
Μετά
+
+
8
Προ
+
+
Μετά
Από τους 8 ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη, οι 7 είχαν πλήρη βιοχηµική
ανταπόκριση µετά το τέλος της θεραπείας ,αλλά σε 3 , εκ των οποίων δύο άνδρες, δεν
υπήρξε µόνιµη ανταπόκριση (αύξηση των τιµών ALT,και AST µετά από 6 µήνες από την
αρχική θεραπεία).
Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται αναλυτικά η θεραπεία και η ανταπόκριση στη
θεραπεία.
Πίνακας 13. Ανταπόκριση στο θεραπευτικό σχήµα
Ασθενής
Θεραπεία
Ανταπόκριση
6
1
3 Χ 10 Χ 6 µήνες
Πλήρης
2
3 Χ 106 Χ 6 µήνες
Μη ανταπόκριση
6
3
3 Χ 10 Χ 12 µήνες
Πλήρης
4
3 Χ 106 Χ 6 µήνες
Πλήρης
6
5
3 Χ 10 Χ 6 µήνες
Μερική
6
6
5 Χ 10 Χ 6 µήνες
Πλήρης
7
3 Χ 106 Χ 6 µήνες
Πλήρης
6
8
5 Χ 10 Χ 6 µήνες
Πλήρης
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Οι πιο συνήθεις παρενέργειες της θεραπείας τις πρώτες 6-24 ώρες µετά την λήψη
της IFN-a ήταν τα ρίγη (6 ασθενείς) και η καταβολή (5 ασθενείς). Πυρετός παρατηρήθηκε
µόνο σε 2 ασθενείς µετά την ένεση µε IFN-a.
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4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα

65

4.1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C
Α. Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας.( Μελέτη I )
Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι η ηπατίτιδα C αποτελεί έναν
υπαρκτό και αναγνωρίσιµο πρόβληµα υγείας σε ιατρεία γενικής ιατρικής στην Ελλάδα, αν
και πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν τα µεθοδολογικά προβλήµατα. Ο επιπολασµός των antiHCV στη µελέτη µας (3,5%) δεν αναφέρεται σε γενικό πληθυσµό αλλά σε οµάδες µε
ειδικά χαρακτηριστικά, γεγονός όµως που δεν επηρεάζει τις γεωγραφικά παρατηρηθείσες
διαφορές.
Ο υψηλός επιπολασµός που ανευρέθηκε στους επισκέπτες των Κ. Υγείας της
Κρήτης, επιβεβαιώνει

225,85

παρατηρήσεις προηγούµενων µελετών και θέτει την υπόθεση

ύπαρξης περιοχών υψηλής ενδηµικότητας όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά ακόµα και στην
ίδια περιοχή της Κρήτης.

Β. Σε Κούρδους πρόσφυγες. ( Μελέτη II )
Η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια έχει δεχτεί ένα µαζικό κύµα µεταναστών από
χώρες µε διαφορετική επιδηµιολογική εικόνα για την ηπατίτιδα Β και C. Επιδηµιολογικές
µελέτες , που πραγµατοποιήθηκαν σε πληθυσµό µεταναστών στην Ελλάδα, έδειξαν υψηλό
επιπολασµό του ιού της ηπατίτιδας Β σε µετανάστες από την Αλβανία

229

και την πρώην

Σοβιετική Ένωση 230. Μόνο όµως σε µετανάστες από την πρώην Σ.Ε. ανευρέθηκε υψηλός
επιπολασµός των anti - HCV

231

. Η µαζική εισροή µεταναστών µπορεί να αποτελέσει µία

επιπρόσθετη πηγή διάδοσης της ηπατίτιδας στο γενικό πληθυσµό και ο έλεγχος τέτοιων
πληθυσµιακών οµάδων µπορεί να αποτελέσει µέτρο διασφάλισης όχι µόνο της
προσωπικής αλλά και της δηµόσιας υγείας.
Στην µελέτη µας δεν ανευρέθηκε κανένα άτοµο anti - HCV οροθετικό και η
διεξαγωγή συµπερασµάτων για την διασπορά του HCV σε τέτοιους πληθυσµούς είναι
δύσκολη. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία στην τρέχουσα βιβλιογραφία για την
επιδηµιολογία του HCV σε Κούρδους πρόσφυγες. Έµµεσα στοιχεία232 µπορούν να
διεξαχθούν από µελέτες που αφορούν κυρίως την Τουρκία. Αν και ο HCV συγκριτικά µε
τον HBV δεν είναι αρκετά διαδεδοµένος στην Τουρκία, (αναφερόµενος επιπολασµός της
τάξης του 1,5% στο γενικό πληθυσµό) τα αποτελέσµατα της µελέτης µας πιθανόν να
ερµηνεύονται από την έλλειψη παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C στο πληθυσµό
µελέτης µας.
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Γ. Σε ασθενείς µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών. ( Μελέτη ΙΙΙ )
Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια ερµηνείας των τιµών των τρανσαµινασών,
που ζητούνται από τους οικογενειακούς ιατρούς σε ένα συνήθη εργαστηριακό έλεγχο, σαν
µέσο διάγνωσης ασθενών µε ηπατίτιδα C. Mελέτη στην Αυστραλία έχει δείξει ότι ο
επιπολασµός του anti - HCV στους αιµοδότες µε αυξηµένες τιµές τρανσαµινασών
κυµαινόταν233 από 8-24% ανάλογα του µεγέθους τιµής της ALT. Εντούτοις, πρόσφατα
δηµοσιευµένη µελέτη, έδειξε

234

ότι η χρήση της ALT ως εργαλείο για µαζικό έλεγχο

(screening) του γενικού πληθυσµού δεν είναι αποτελεσµατική λόγω της χαµηλής θετικής
διαγνωστικής της αξίας (positive predictive value) .
Σε άτοµα ηλικίας < 60 ετών η θετική διαγνωστική αξία της ALT βρέθηκε να είναι
µικρότερη του 50%. Τα ευρήµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι σε ασθενείς µε αυξηµένες
τιµές τρανσαµινασών ο επιπολασµός της ηπατίτιδας C, είναι σηµαντικά µικρότερος από
τον ανευρισκόµενο στις οµάδες υψηλού κινδύνου για ηπατίτιδα C όπως είναι οι χρήστες
ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών, οι πολυµεταγγιζόµενοι κ.ά.
Παρόµοιοι

δείκτες επιπολασµού έχουν παρουσιαστεί σε περιοχές της Ελλάδας

όπως η Κρήτη 85 ή σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες231.Θα πρέπει , να ληφθεί υπ’ όψιν ότι
στη µελέτη µας δεν µπόρεσαν να ανιχνευθούν ασθενείς µε ηπατίτιδα C και φυσιολογικές
τιµές τρανσαµινασών. Οπως είναι γνωστό, σε ασθενείς µε HCV λοίµωξη οι
τρανσαµινάσες µπορεί να είναι αυξηµένες µονίµως ή διαλείποντως ή να βρίσκονται
φυσιολογικές. Αρκετοί δε, ασθενείς µε φυσιολογικές τιµές τρανσαµινασών έχουν
ιστολογικά ευρήµατα χρόνιας ηπατίτιδας C.
Έτσι ο χαµηλός επιπολασµός των anti-HCV σε άτοµα µε αυξηµένη τιµή της ALT,
καθώς επίσης και το γεγονός της πιθανότητας µη ύπαρξης αυξηµένης τιµής σε ασθενείς µε
HCV – λοίµωξη περιορίζει τη χρησιµοποίηση των τιµών των τρανσαµινασών

ως

«εργαλείο» διαλογής – ανίχνευσης ασθενών µε ηπατίτιδα C. Aπό την άλλη µεριά οι
Lapane et al που µελέτησαν235 τις διάφορες πρακτικές διαλογής (screening) κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι η χρήση ερωτηµατολογίου παραγόντων κινδύνου είναι πιο οικονοµικά
συµφέρουσα λύση από τον έλεγχο των τρανσαµινασών.

4.2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Α. Σε επισκέπτες Κέντρων Υγείας. ( Μελέτη I )
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Είναι γνωστό ότι ο κύριος τρόπος µετάδοσης του HCV είναι η παρεντερική οδός
µέσω µετάγγισης αίµατος (πριν το 1991) και µέσω ενδοφλέβιας χρήσης τοξικών ουσιών.
Στη µελέτη µας φάνηκε ότι η ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών αποτελεί το
σηµαντικότερο παράγοντα κινδύνου για ηπατίτιδα C αφού ο επιπολασµός του anti-HCV
στα άτοµα µε ιστορικό µετάγγισης ήταν 4,4%.
Μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι το 40% των ατόµων µε ηπατίτιδα C δεν είχαν
γνωστό παράγοντα κινδύνου για ηπατίτιδα C. Νεώτερα δεδοµένα

97

όµως προτείνουν ότι

ύστερα από προσεκτική λήψη του ατοµικού ιστορικού, το 90% των περιπτώσεων HCV λοίµωξης έχουν αναγνωρίσιµους παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα C. Τέτοιους
παράγοντες αποτελούν οι διάφορες χειρουργικές και επεµβατικές διαδικασίες 122 όπως οι
ενδοσκοπήσεις, χειρουργικές επεµβάσεις, εκτρώσεις

131-132

, τα τατουάζ ακόµα και το

κούρεµα - ξύρισµα36.
Η µελέτη, πολυκεντρική της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής ,είχε ως σκοπό
τον προσδιορισµό τέτοιων µη γνωστών παραγόντων που αυξάνουν την πιθανότητα για
HCV οροθετικότητα. Τέτοιοι παράγοντες βρέθηκαν να είναι το ιστορικό

απλών ή

σύνθετων οδοντιατρικών επεµβάσεων, νοσηλείας ≥ 4 ηµερών χωρίς χειρουργική
επέµβαση ή µετάγγιση αίµατος καθώς επίσης και αριθµός τοκετών ≥ 5.
Τέλος οροεπιδηµιολογικές µελέτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού έχουν δείξει
την σχέση αλκοόλ και ηπατίτιδας C µε την ανεύρεση υψηλού επιπολασµού anti-HCV σε
αλκοολικούς. Η µελέτη µας συµβαδίζει µε τις παραπάνω µελέτες και δείχνει ότι στην
Ελλάδα οι πότες και οι πρώην πότες αλκοολούχων ποτών έχουν υψηλότερο επιπολασµό
anti-HCV από τους µη πότες.
Επειδή τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, δεν µπορούν να τεκµηριώσουν
αιτιοπαθογένεια, είναι δύσκολη η διατύπωση προτάσεων για το µαζικό έλεγχο (διαλογή)
της ηπατίτιδας C στην Π.Φ.Υ. Μόνο η µετάγγιση αίµατος ειδικά πριν το 1991 και η χρήση
ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών αποτελούν τεκµηριωµένους τρόπους µετάδοσης του HCV
και άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ερωτηµατολόγιο διαλογής ατόµων που
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για ηπατίτιδα C.
Oι υπόλοιποι παράγοντες που ανευρέθηκαν να σχετίζονται µε την ηπατίτιδα C,
όπως νοσηλεία ≥ 4 ηµερών, οδοντιατρικές πράξεις κ.α. µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την ανίχνευση

ατόµων σε χαµηλό κίνδυνο για ηπατίτιδα C και πρέπει φυσικά να

λαµβάνονται υπ’ όψιν στην διεξαγωγή ατοµικού προσυµπτωµατικού ελέγχου, ειδικά σε
περιοχές υψηλής ενδηµικότητας. Οµοίως, η µη ειδικότητα των συµπτωµάτων (κόπωση,
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απώλεια βάρους) και των κλινικών σηµείων (ηπατοµεγαλία) παρά την ανευρεθείσα σχέση
τους µε την ηπατίτιδα C απαγορεύει τη χρήση τους σαν εργαλεία για µαζικό έλεγχο και
την περιορίζει µόνο για ατοµικό έλεγχο .

4.3.∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Α. Ασθενείς µε ηπατίτιδα C. ( Μελέτη IV )
Στοιχεία από µελέτες έχουν δείξει ότι οι γενικοί ιατροί στην Ευρώπη δεν είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένοι για τη διαχείριση ασθενών236 µε ηπατίτιδα C, ενώ από την άλλη
µεριά ασθενείς µε HCV – λοίµωξη αποφεύγουν να συµβουλεύονται τους οικογενειακούς
ιατρούς 237.
Στην µελέτη µας οι

ιατροί πρωτοβάθµιας φροντίδας(Π.Φ.Υ.) ήταν αυτοί που

διαχειρίστηκαν και παρακολούθησαν την θεραπεία των ασθενών µε ηπατίτιδα C. Τα
αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι ιατροί Π.Φ.Υ.σε αγροτικές περιοχές είναι
ικανοί να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο. Το επίπεδο συνεργασίας των γενικών ιατρών µε
τους γαστρεντερολόγους εκτιµάται αναγκαίο και κρίνεται αποδοτικό και επιτυχηµένο
αφού οι ασθενείς ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους σε τοπικό επίπεδο.
Ενδιαφέροντα σηµεία της µελέτης αποτελούν η δυνατότητα αναγνώρισης από τον
γενικό ιατρό και τον ιατρό της Π.Φ.Υ.της βιοχηµικής αλλά και κλινικής ανταπόκρισης
στην θεραπεία ,όπως και των παρενεργειών της IFN.
Σαφώς η µελέτη έχει µεθοδολογικούς περιορισµούς

και ανάµεσα σε αυτούς

περιλαµβάνονται το µικρό µεγέθος δείγµατος και η αδυναµία εκτίµησης της ιστολογικής
και ιολογικής ανταπόκρισης, αλλά ο σχεδιασµός της αποσκοπoύσε στην περιγραφή της
διαχείρισης της ηπατίτιδας C από τους γιατρούς Π.Φ.Υ από κοινού µε τους ειδικούς.

4.4.Ο ρόλος του ιατρού πρωτοβάθµιας φροντίδας
∆έκα τρία χρόνια έχουν

περάσει από την κλωνοποίηση του γονιδιώµατος του ιού

της ηπατίτιδας C (HCV) και την ανάπτυξη µεθόδων ανίχνευσης κυκλοφορούντων
αντισωµάτων και σήµερα φαίνεται ό,τι η ηπατίτιδα C είναι ένα από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα δηµόσιας υγείας.
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Η συµµετοχή του γενικού ιατρού στην διεξαγωγή οροεπιδηµιολογικών µελετών
στην κοινότητα αναµφισβήτητα φαίνεται να είναι σηµαντική. Μέχρι σήµερα όµως λίγες
είναι οι δηµοσιευµένες επιδηµιολογικές µελέτες που διεξήχθησαν µε την συµµετοχή
γενικών ιατρών ή ιατρών Π.Φ.Υ. Στην Ελλάδα, ερευνητικές οµάδες γενικών
ιατρών225,226,231 έχουν πραγµατοποιήσει επιδηµιολογικές µελέτες, τόσο σε γενικό
πληθυσµό, όσο και σε ειδικές οµάδες µε σκοπό την εκτίµηση του προβλήµατος σε τοπικό
επίπεδο. Έτσι µελέτες από την Κρήτη

έδειξαν αυξηµένο επιπολασµό anti- HCV

συγκριτικά µε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής
επιβεβαίωσαν τις προηγούµενες παρατηρήσεις και έδειξαν οτι η ηπατίτιδα C είναι ένα
υπαρκτό πρόβληµα για τις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε πανελλήνια
πλέον βάση.
Η γνώση της επιδηµιολογίας της ηπατίτιδας C σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη
προυπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση της, και τον σχεδιασµό των ιατρικών
παρεµβάσεων238. Συνήθως η ανεύρεση υπερτρανσαµινασαιµίας αποτελεί το ερέθισµα για
την περαιτέρω διερεύνηση και την ορολογική αναζήτηση του HCV. Βέβαια η αύξηση των
τρανσαµινασών δεν αποτελεί ειδικό δείκτη για την ηπατίτιδα C αφού ασθενείς µε
ηπατίτιδα C και κίρρωση του ήπατος ,µπορούν να έχουν φυσιολογικές τιµές
τρανσαµινασών. Γεγονός όµως είναι ότι σε διακυµαινόµενη υπερτρανσαµινασαιµία ( yoyo), ο έλεγχος για anti-HCV είναι αναγκαίος. Από την άλλη µεριά , σε ασθενείς µε
διαταραχές του αριθµού των αιµοπεταλίων , πρέπει να διερευνάται η ύπαρξη ηπατικής
νόσου , αφού έχει συσχετισθεί239 ο χαµηλός αριθµός αιµοπεταλίων (<100.000) µε κίρρωση
από τον HCV. Η αξιολόγηση γενικών µη ειδικών συµπτωµάτων για την έγκαιρη διάγνωση
της ηπατίτιδας αν και έχει συζητηθεί

δεν έχει τύχει

ευρείας

αποδοχής. Ετσι τις

περισσότερες φορές οι ασθενείς προσέρχονται στο γιατρό για συµπτώµατα και κλινικά
σηµεία πυλαιάς υπέρτασης και κίρρωσης , τα οποία προεξέχουν. Ο µεγάλος αριθµός των
εξωηπατικών εκδηλώσεων της χρόνιας ηπατίτιδας C από την άλλη µεριά , αναγκάζει τον
ιατρό Π.Φ.Υ.να έχει υπ’όψην του την διάγνωση της ηπατίτιδας C σε ένα πλήθος κλινικών
συνδρόµων και καταστάσεων.
Επειδή όµως ,η χρόνια ηπατίτιδα C διατρέχει κυρίως ασυµπτωµατικά , αυτό
καθιστά αναµφισβήτητα την διάγνωσή της µια δύσκολη υπόθεση ,ειδικά σε µη ενδηµικές
περιοχές. Το γεγονός αυτό όµως, τονίζει την σηµασία της γνώσης της επιδηµιολογικής
εικόνας για την ηπατίτιδα C στην κοινότητα. Η µικρή βιβλιογραφική συµβολή της γενικής
ιατρικής στην έγκαιρη διάγνωση της HCV λοίµωξης αξίζει να συζητηθεί. Μήπως είναι
αποτέλεσµα ανεπαρκών γνώσεων των ιατρών της Π.Φ.Υ.;
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Σε µελέτες από την Αυστραλία,τις Η.Π.Α. και την Γαλλία διαπιστώθηκε καλό
επίπεδο γνώσεων των γενικών ιατρών σε θέµατα ηπατίτιδας C καθώς και η θέληση για
εκπαίδευση240. Την ευαισθητοποίηση για την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για
ηπατίτιδα C καθώς και την αναγνώριση των παραγόντων αυτών , πιστεύουµε

ό,τι

µπορούν οι γενικοί ιατροί να την αποκτήσουν µέσα από την εκπαίδευση. Η αναγνώριση
όµως των παραγόντων κινδύνου προυποθέτει πάνω απ’όλα την σωστή προσέγγιση του
αρρώστου και την καλή σχέση γιατρού ασθενή.
Η µη ύπαρξη γνωστών παραγόντων κινδύνου όµως στο 10-40% των περιπτώσεων
ηπατίτιδας C, η ασυµπτωµατική πορεία της καθώς και η αναγκαιότητα ειδικών
διαγνωστικών µεθόδων , κάνει τη διάγνωση της ηπατίτιδας C να γίνεται τις περισσότερες
φορές τυχαία µέσω της Αιµοδοσίας.
Η διάγνωση της ηπατίτιδας C, στις περιπτώσεις που υποψιαζόµαστε την ύπαρξη
της, µπορεί εύκολα να τεθεί µε τη χρήση ανοσοενζυµικών µεθόδων (ELISA) , η εκτίµηση
της κλινικής κατάστασης του ασθενούς όµως απαιτεί τον προσδιορισµό του HCV-RNA
(ποιοτικό ή ποσοτικό) καθώς και την εκτίµηση της ηπατικής λειτουργίας µε ιστολογική
εξέταση του ήπατος. Στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) είναι αδύνατη η
αξιολόγηση του οροθετικού για τον HCV ασθενή και απαιτεί την συνεργασία µε τον
ειδικό, και συχνά την παραποµπή του σε ειδικό ηπατολογικό κέντρο για τον περαιτέρω
έλεγχο και θεραπεία.. Στο Ηνωµένο Βασίλειο241 φαίνεται ό,τι οι γενικοί ιατροί είναι αυτοί
που παραπέµπουν τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα µετά τη διάγνωση της χρόνιας
ηπατίτιδας C σε ποσοστό >50% των ασθενών µε ηπατίτιδα C που διακινούνται . Αντίθετα,
στην Αυστραλία242 παρατηρήθηκε το φαινόµενο κατά το οποίο οι γενικοί ιατροί δεν
γνωρίζουν ότι οι ασθενείς τους πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C. Για την Ελλάδα κρίνεται
απαραίτητη η δηµιουργία δικτύου συνεργασίας µεταξύ ιατρών Π.Φ.Υ και ηπατολογικών
κέντρων. Σηµαντικός στόχος της συνεργασίας µεταξύ γενικού ιατρού(Γ.Ι.)-ηπατολογικού
κέντρου είναι η καλύτερη παροχή φροντίδας στον ασθενή που µπορεί να επιτευχθεί µε την
παράλληλη παρακολούθηση του από τον Γ.Ι. Πολλές φορές για κοινωνικοοικονοµικούς ή
γεωγραφικούς λόγους η παρακολούθηση του ασθενή από το ειδικό κέντρο είναι δύσκολη
ακόµα και αδύνατη και ο

ιατρός Π.Φ.Υ

παρακολούθηση του ασθενούς αυτού. Η

πρέπει να µπορεί να αναλάβει την

εµπλοκή του ιατρού Π.Φ.Υ

στην

παρακολούθηση οροθετικών ασθενών σε συνεργασία µε τον ειδικό µοιάζει να είναι
εφικτή και αποτελεσµατική όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσης διατριβής.
Η παρακολούθηση του ασθενή µε χρόνια ηπατίτιδα C είναι στενά συνδεδεµένη µε
τις παρενέργειες της θεραπείας. Σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση των παρενεργειών της
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θεραπείας µπορεί να διαδραµατίσει ο γενικός ιατρός αφού είναι ο πρώτος αποδέκτης των
συµπτωµάτων του ασθενούς.
Βέβαια η παρακολούθηση του ασθενούς µε χρόνια ηπατίτιδα C δεν περιορίζεται
µόνο στην αναγνώριση των παρενεργειών της θεραπείας ,αλλά και στην αξιολόγηση της
πορείας της θεραπείας. Η ανταπόκριση στην θεραπεία ποικίλλει. Μελέτες δείχνουν ό,τι
σχετικά λίγοι ασθενείς παρουσιάζουν πλήρη βιοχηµική ύφεση και ακόµα λιγότεροι
εξαφανίζουν το HCV-RNA από το αίµα τους. Σήµερα, όµως έχουν προταθεί κριτήρια που
έχουν προγνωστική αξία για την ανταπόκριση στη θεραπεία , η γνώση των οποίων θα
βοηθήσει τον ιατρό Π.Φ.Υ στην παρακολούθηση του ασθενή µε χρόνια ηπατίτιδα C. Η
αναγνώριση της µη ανταπόκρισης στην θεραπεία έχει σηµαντική σηµασία λόγου του
υψηλού κόστους της.
Από την άλλη µεριά, η θεραπεία πολλές φορές δεν µπορεί να επηρεάσει την
φυσική εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδας C που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κίρρωσης
και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Έτσι, ο έλεγχος για την ανάπτυξη Ca ήπατος243 στους
ασθενείς µε ηπατίτιδα C αποτελεί το σηµαντικότερο µέτρο δευτερογενούς πρόληψης. Ο
ρόλος του ιατρού Π.Φ.Υ στην έγκαιρη διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου µε την
διενέργεια περιοδικών ελέγχων (a-FP, echo etc) φαίνεται να είναι σηµαντικός αν και
στερείται βιβλιογραφικών

στοιχείων. Σηµαντική υποχρέωση του

γιατρού Π.Φ.Υ

αποτελεί και η πρωτογενής πρόληψη της ηπατίτιδας C. Ο έλεγχος ασθενών που ανήκουν
στις

λεγόµενες

οµάδες

υψηλού

κινδύνου

όπως

είναι

οι

τοξικοµανείς,οι

πολυµεταγγιζόµενοι , κ.α. είναι απαραίτητος και µπορεί να ενταχθεί και σε οµαδικά
προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου για νεοπλασίες .
Συµπερασµατικά ,η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα διεθνές πρόβληµα δηµόσιας υγείας,
στην αντιµετώπιση του οποίου ο ιατρός Π.Φ.Υ πρέπει να συµβάλλει . Ιδιαίτερη σηµασία
έχει η συµβολή των γενικών ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
αγροτικές,νησιωτικές και αποµονωµένες περιοχές. Εκτιµάται ότι ο γενικός ιατρός µε την
ύπαρξη κατάλληλης εκπαίδευσης (ενηµέρωση,µετεκπαιδευτικά σεµινάρια, κ.ά. ) µπορεί να
αναλάβει ένα σηµαντικό ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόληψη της ηπατίτιδας
C.

Η

εκπαίδευση

των

γενικών

ιατρών,

ειδικά

αυτών

που

υπηρετούν

σε

αγροτικές,νησιωτικές και αποµονωµένες περιοχές θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε
µετεκπαιδευτικά σεµινάρια µικρών οµάδων είτε ακόµα και µε την χρήση της
πληροφορικής.244 Το τελικό αποτέλεσµα θα συνέβαλε στην προαγωγή και στην βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
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4.5. Η σηµασία της διατριβής
α.) Για την διεθνή βιβλιογραφία
Ο στόχος της διατριβής ήταν ο προσδιορισµός του ρόλου του γενικού ιατρού στην
επιδηµιολογική διερεύνηση και την θεραπευτική διαχείρηση της ηπατίτιδας C. Τα
επιδηµιολογικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τις πραγµατοποιηθείσες έρευνες, πέρα
από την επίτευξη του στόχου της διατριβής αποτέλεσαν σηµαντικά στοιχεία για την διεθνή
βιβλιογραφία.
Ετσι στην µελέτη 1 έγινε προσδιορισµός µη γνωστών και καλά τεκµηριωµένων
παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C. Τέτοιοι παράγοντες βρέθηκαν να είναι το ιστορικό
απλών ή σύνθετων οδοντιατρικών επεµβάσεων, νοσηλείας ≥ 4 ηµερών χωρίς χειρουργική
επέµβαση ή µετάγγιση αίµατος καθώς επίσης και αριθµός τοκετών ≥ 5. Στην µελέτη 2
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην διεθνή βιβλιογραφία στοιχεία για έναν Κουρδικό
πληθυσµό. Τέλος στην µελέτη 3 φάνηκε έµµεσα ότι οι τρανσαµινάσες δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σαν εργαλεία διαλογής στην Π.Φ.Υ.,γεγονός που αποδείχθηκε από
µεταγενέστερη µελέτη234.
β.)Για την κλινική πράξη
Μέσα από το σύνολο των µελετών της διδακτορικής διατριβής αναδεικνύεται η
σηµασία της σωστής λήψης και αξιολόγησης του ατοµικού ιστορικού ,για την ανίχνευση
παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C. Η διάγνωση της ηπατίτιδας C στην Π.Φ.Υ. πρέπει
να στηριχτεί στην ανίχνευση αυτών των παραγόντων235
Ένα δεύτερο σηµαντικό συµπέρασµα της διατριβής είναι ότι σε ένα πλαίσιο
συνεργασίας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας, οι ιατροί Π.Φ.Υ.µπορούν να
συµµετέχουν στην παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών µε ηπατίτιδα C. Αν και θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί αυτονόητο,ωστόσο θα πρέπει να αναλογισθεί κάποιος ότι η
θεραπεία ασθενών µε ηπατίτιδα C πραγµατοποιείται από ειδικά κέντρα µέσα στα πλαίσια
ελεγχόµενων µελετών. Η διασύνδεσης της Π.Φ.Υ µε την δευτεροβάθµια για την στην
αντιµετώπιση των ασθενών µε ηπατίτιδα C είναι οπωσδήποτε αναγκαιότητα. Η αµοιβαία
συνεργασία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας όµως µπορεί να βελτιώσει την
παρεχόµενη ιατρική φροντίδα, να επιλύσει σηµαντικά θέµατα δηµόσιας υγείας και να
µειώσει το κόστος και όλα αυτά σε όφελος του ίδιου του ασθενή208.

4.6. Μελλοντική έρευνα
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Η χρόνια ηπατίτιδα C έχει υψηλό επιπολασµό παγκοσµίως,αν και τα τελευταία
χρόνια η αναγνώριση των πιθανών παραγόντων κινδύνου , η ασφάλεια των µεταγγίσεων
και οι αλλαγές στην νοοτροπία χρήσης των ενδοφλέβιων ναρκωτικών έχει οδηγήσει στην
δραµατική µείωση της επίπτωσης της ηπατίτιδας C. Εντούτοις όµως, αφού η πλειονότητα
των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας µεταπίπτει σε χρονιότητα,ο επιπολασµός της
ηπατίτιδας C δεν πρόκειται να µειωθεί.
Επιπρόσθετα, η πρόοδος στην θεραπευτική αντιµετώπιση της ηπατίτιδας C είναι
µεγάλη και συµβάλλει

στην µείωση της διασποράς του HCV και στην µείωση της

εξέλιξης της νόσου. Η πλήρης ανταπόκριση στην θεραπεία µε την χρήση του συνδυασµού
ριµπαβιρίνης και πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης είναι αρκετά υψηλή (55% στον γονότυπο
1και 76-82% στους γονότυπους 2 και 3). Αν και η βελτίωση της ανταπόκρισης στην
θεραπεία είναι σηµαντική, χρειάζονται νέες έρευνες που θα συµβάλλουν στην ανακάλυψη
νέων φαρµακευτικών ουσιών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσµα.
Η απλούστευση των φαρµακοτεχνικών µορφών σε συνδυασµό µε την ύπαρξη
καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσµατος θα µπορέσει να οδηγήσει στην εφαρµογή
µοντέλων συνεργασίας µεταξύ ιατρών της Π.Φ.Υ. και ειδικών. Τα µοντέλα αυτά θα
µπορούσαν να διερευνηθούν ώστε να βρεθεί το κατάλληλο µε το οποίο οι ιατροί Π.Φ.Υ.
θα µπορούσαν να αποκτήσουν
ηπατίτιδα C.

εµπειρία και γνώση στο χειρισµό των ασθενών µε

74

5. Περίληψη -Summary
Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας διεθνώς, λόγω
του υψηλού ποσοστού της µετάπτωσης σε χρονιότητα.,που οδηγεί σε κίρρωση και
ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Μετά από 13 χρόνια από την κλωνοποίηση του γονιδιώµατος
του HCV και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια , έγινε πλέον
αντιληπτή η αναγκαιότητα συµµετοχής των ιατρών της Π.Φ.Υ. στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της
ηπατίτιδας C σε µια γεωγραφικά προσδιορισµένη περιοχή και ο προσδιορισµός του
ρόλου του Γενικού Ιατρού στην επιδηµιολογική διερεύνηση και στην θεραπευτική της
διαχείρηση. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της διατριβής σχεδιάστηκαν και
ολοκληρώθηκαν 4 επιµέρους µελέτες που καθόρισαν : α) τον επιπολασµό της ηπατίτιδας
C σε πληθυσµούς ευθύνης των Κέντρων Υγείας, καθώς και σε άτοµα που επισκέπτονταν
ιατρεία γενικής ιατρικής ή άλλων ιατρών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην
Ελλάδα, β)τους τρόπους µετάδοσης και τους παράγοντες υψηλού κινδύνου για την
ηπατίτιδα C στην Ελλάδα. και γ) την ύπαρξη δυνατότητας και ικανότητας των γενικών
ιατρών να διαχειρίζονται και να αντιµετωπίζουν ασθενείς µε ηπατίτιδα C σε αγροτικές
περιοχές.
Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι η ηπατίτιδα C αποτελεί έναν υπαρκτό και
αναγνωρίσιµο πρόβληµα υγείας σε ιατρεία γενικής ιατρικής στην Ελλάδα.Ο επιπολασµός
των anti-HCV στη µελέτη µας ήταν 3,5% και κυµαινόταν από 0-12,7% . Παράγοντες που
ανευρέθηκαν να σχετίζονται µε την ηπατίτιδα C ήταν η νοσηλεία ≥ 4 ηµερών, οι
οδοντιατρικές πράξεις,η µετάγγιση αίµατος,η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών και ο
αριθµός τοκετών ≥ 5. Στη µελέτη στα άτοµα µε αυξηµένη τιµή της ALT ο επιπολασµός
των anti-HCV ήταν 6,5% (7/107) γεγονός που περιορίζει τη χρησιµοποίηση των τιµών
των τρανσαµινασών ως «εργαλείο» διαλογής – ανίχνευσης ασθενών µε ηπατίτιδα C.
Επίσης στην µελέτη µας σε Κούρδους πρόσφυγες δεν ανευρέθηκε κανένα άτοµο anti HCV οροθετικό και η διεξαγωγή συµπερασµάτων για την διασπορά του HCV σε
τέτοιους πληθυσµούς είναι δύσκολη. Τέλος οι ιατροί πρωτοβάθµιας φροντίδας(Π.Φ.Υ.)
ήταν αυτοί που διαχειρίστηκαν και παρακολούθησαν την θεραπεία των ασθενών µε
ηπατίτιδα C. Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι ιατροί Π.Φ.Υ.σε αγροτικές
περιοχές είναι ικανοί να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο. Το επίπεδο συνεργασίας των
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γενικών ιατρών µε τους γαστρεντερολόγους εκτιµάται αναγκαίο και κρίνεται αποδοτικό
και επιτυχηµένο αφού οι ασθενείς ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους σε τοπικό επίπεδο.
Μέσα από το σύνολο των µελετών της διδακτορικής διατριβής αναδεικνύεται η
σηµασία της σωστής λήψης και αξιολόγησης του ατοµικού ιστορικού ,για την ανίχνευση
παραγόντων κινδύνου για ηπατίτιδα C. Η διάγνωση της ηπατίτιδας C στην Π.Φ.Υ. πρέπει
να στηριχτεί στην ανίχνευση αυτών των παραγόντων. Ένα δεύτερο σηµαντικό
συµπέρασµα της διατριβής είναι ότι σε ένα πλαίσιο συνεργασίας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας

φροντίδας,

οι

ιατροί

Π.Φ.Υ.

µπορούν

να

συµµετέχουν

στην

παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών µε ηπατίτιδα C
General Practitioner’s contribution in early diagnosis and treatment of Hepatitis C in
a geographically well defined area.
Hepatitis C is a serious matter of public health world wide because of its chronicity that
leads to cirrhosis and hepatic cancer. Thirteen years after the cloning of the HCV’s
genome, the necessity of the doctor’s participation in coping with Hepatitis C in Primary
Health Care has just been understood.
The main purpose of this PhD is to study Hepatitis C in a district region and define the
General Practitioner’s role in the epidemiological analysis and treatment. In this direction,
four individual studies were conducted to determine:
a. The prevalence of Hepatitis C among patients of regional Health Centres or other
Primary Health Care physicians.
b. Possible ways of transmission and high risk factors in Greece.
c.

The ability of General Practitioners to cope with Hepatitis C in rural regions.

Results show that Hepatitis C is an existing problem in Primary Health Care in Greece. In
our study, the prevalence of anti-HCV is 3.5% varying between 0 and 12.7%. Hepatitis C
is related to hospital admission for more than four days, dentical acts, blood transfusion,
intravenous drug use and more than 5 deliveries. The prevalence of anti-HCV between
individuals with high blood ALT levels is 6.5% (7/107) and therefore, the use of blood
transaminase levels as a method to diagnose patients is limited. Furthermore, the study in
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Kurdish population does not reveal any anti-HCV positive individual, which makes the
construction of conclusions very difficult. The results of our study demonstrate that
Primary Care physicians deal with and treat Hepatitis C patients. In addition to that, they
are capable of coping with Hepatitis C in rural regions. Finally, multidisciplinary working
between General Practitioners and Gastrenterologists appears to be extremely necessary
and at the same time very successful when patients have already been treated in their
region.
In conclusion, taking and evaluating a complete history during the physical examination is
essential to determine all the possible risk factors. The diagnosis in Primary Health Care is
based on revealing these factors. Finally, a second important conclusion is that primary
health care physicians can participate in treating Hepatitis C in collaboration with
secondary health care practitioners or units.
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