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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1n Οκτωβρίου
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας C

Ελπιδοφόρα νέα για τους πάσχοντες ανακοινώνει η Schering-Plough 

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα κατά το 
φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της ηπατίτιδας C, την 1η 
Οκτωβρίου. Η ηπατίτιδα C είναι μια μά-
στιγα που ταλαιπωρεί περίπου 200 εκατ. 
συνανθρώπους μας σε όλο τον πλανήτη 
και 250.000 άτομα στην Ελλάδα. Οι περισ-
σότεροι μάλιστα δεν το γνωρίζουν.

• Η πρώτη είδηση αφορά στη δραστική 
μείωση του χρόνου χορήγησης θεραπείας 
της νόσου, σε 6 μήνες από 1 χρόνο που εί-
ναι σήμερα. 

Η φαρμακευτική αγωγή αφορά στο συν-
δυασμό των σκευασμάτων PegΙntron και 
Rebetol που κυκλοφορούν από την εται-
ρία Schering-Plough για τη θεραπεία ασθενών με χαμηλό ιικό 
φορτίο με τον γονότυπο 1 της ηπατίτιδας C, τη συχνότερη μορ-
φή της ασθένειας (το 70% των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση) αλλά και την πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Ο ίδιος χρόνος 
(6 μήνες) απαιτείται επίσης για όλους τους ασθενείς με τους γο-
νότυπους 2 και 3. Η μείωση του χρόνου θεραπείας καθιστά τη 
συγκεκριμένη αγωγή ακόμη πιο ελκυστική, δραστική και ανεκτή 
από τους ασθενείς. Η θεραπεία οδηγεί σε μόνιμη εκρίζωση του 
ιού και αποτελεσματική προφύλαξη από την εμφάνιση επιπλο-
κών. Οι αναθεωρημένες οδηγίες για εξάμηνη χορήγηση της θε-
ραπείας έχουν λάβει την επίσημη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την ΕΕ-25. 

• Η δεύτερη ευχάριστη είδηση είναι ότι για πρώτη φορά θα 
κυκλοφορήσει θεραπεία σε μορφή χαπιού, για λήψη από το 
στόμα. 

Το νέο φάρμακο, ο αναστολέας πρωτεάσης του ιού της ηπατί-
τιδας C, σε συνδυασμό με το υπάρχον φάρμακο PegΙntron, ανα-
μένεται να προσφέρει την πλέον βελτιωμένη λύση στην αντιμε-
τώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C. Εκτιμάται δε, ότι θα οδηγήσει 
μελλοντικά σε θεραπευτικά σχήματα ακόμη πιο αποτελεσματι-
κά και μικρότερης διάρκειας. H πρωτοποριακή θεραπεία βρί-
σκεται ήδη με επιτυχία στη Φάση ΙΙ των κλινικών μελετών και 
αποτελεί την πλέον εξελιγμένη στο είδος της, καθώς στοχεύ-
ει στην αποτελεσματική διαχείριση των πρωτεϊνών-«κλειδιών» 
που ευθύνονται για τον πολλαπλασιασμό του ιού της ηπατίτιδας 
C. Οι κλινικές μελέτες για το νέο φάρμακο εντάσσονται στο με-
γάλο κλινικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Schering-Plough για 
τη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος των ασθενών με 
ηπατίτιδα C που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε άλ-
λη αγωγή αλλά και για ασθενείς που για πρώτη φορά υποβάλ-
λονται σε θεραπεία. 

Σημειώνεται ότι η ηπατίτιδα αποτελεί μία φλεγμονή του ήπα-
τος, η οποία προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας Α, Β C, 

D και E, αλλά και από την υπερβολική κατα-
νάλωση αλκοόλ. Χρόνια ηπατίτιδα, δηλαδή 
φλεγμονή του ήπατος που παρατείνεται επ’ 
αόριστον, προκαλούν οι ιοί B, C και D, με συ-
χνότερες τις χρόνιες ηπατίτιδες B και C.

Η ηπατίτιδα C οφείλεται στον ιό HCV, ο 
οποίος ανακαλύφθηκε το 1989. Μεταδίδε-
ται κυρίως με τις μεταγγίσεις αίματος καθώς 
και την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσι-
ών και λιγότερο με την ερωτική επαφή, ενώ 
το 70-80% των ατόμων που μολύνονται ανα-
πτύσσουν χρόνια νόσο. Είναι ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μορφή 
ηπατίτιδας μπορεί να εξελίσσεται αθόρυβα 
για πολλά χρόνια, χωρίς να είναι δυνατή η 

ανίχνευσή της από κάποια συμπτώματα. Στην περίπτωση αυτή, 
το ήπαρ επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό, οδηγώντας σε σο-
βαρές επιπλοκές, όπως είναι η ανάπτυξη κίρρωσης του ήπατος. 
Επιπλέον, για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια ηπατίτι-
δα C και κίρρωση ήπατος αναπτύσσεται ο κίνδυνος ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου, σε ποσοστό 1-4% ετησίως. Αν στα δεδομένα 
αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο εμβό-
λιο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης μορφής ηπατίτιδας, γίνε-
ται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί για 
τη δημόσια υγεία η συγκεκριμένη νόσος.   

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την ηπατίτιδα C ως 
μια μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς υπάρχουν εκτι-
μήσεις ότι μετά το 2010 οι θάνατοι από ηπατίτιδα C θα είναι πε-
ρισσότεροι από εκείνους που οφείλονται στον ιό του AIDS. Τα 
στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι περίπου 200 εκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν προσβληθεί παγκοσμίως από τον ιό της ηπατίτι-
δας C, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό που πάσχει από την νό-
σο ανέρχεται σε 2-2,5% του πληθυσμού, με πολλούς από τους 
πάσχοντες να μην το γνωρίζουν καν. Πρόσφατοι υπολογισμοί 
στη Γαλλία και στις ΗΠΑ προβλέπουν αύξηση κατά 61% των 
περιπτώσεων κίρρωσης και 68% των περιπτώσεων ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου, ενώ αντίστοιχη μελέτη στην Ελλάδα υπολό-
γισε ότι στο διάστημα 1998-2008 θα παρατηρηθεί αύξηση κατά 
21% των κιρρωτικών ασθενών και κατά 30% των περιστατικών 
πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος σε έδαφος χρόνιας ηπατίτι-
δας C. Η ίδια μελέτη υπολόγισε ότι το 2008 θα υπάρχουν 580 
θάνατοι από ηπατοκυτταρικό καρκίνο και 510 από ηπατική ανε-
πάρκεια λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C, δηλαδή μία αύξηση της τά-
ξης του 27% και 37% σε σχέση με το 1998.

Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημό-
σιας υγείας για το οποίο απαιτείται ενημέρωση, πρόληψη και κα-
τάλληλη θεραπεία για την αποφυγή μετάδοσής της και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.


