ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗCV ΛΟΙΜΩΞΗ

Υπόβαθρο: Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί ένα σημαντικό
πρόβλημα δημόσιας υγείας, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO), περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου 3%
του πληθυσμού της υδρογείου, έχουν μολυνθεί από τον HCV. Ένα σημαντικό
ποσοστό από αυτούς (περίπου 10-20%) θα αναπτύξουν κίρρωση 20-30 έτη μετά από
την προσβολή, ενώ η συχνότητα ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε ήδη
εγκατεστημένη κίρρωση, υπολογίζεται σε 1-4% ανά έτος. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι
3-4 εκατομμύρια μολύνονται από τον ιό κάθε χρόνο (1-4). Η συχνότητα της προόδου
της ηπατικής νόσου ποικίλλει, αν και γενικώς η κατάχρηση οινοπνεύματος πιστεύεται
ότι αποτελεί μείζονα παράγοντα επιδείνωσης του νοσήματος (5). Αποτέλεσμα όλων
των παραπάνω είναι και η εκτίμηση ότι οι ανάγκες για ηπατικά μοσχεύματα θα
αυξηθούν σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κατανομή:
στις ΗΠΑ το ποσοστό της ηπατίτιδας C σε αιμοδοτικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 0.11.8% (3,4), στη Δυτική Ευρώπη φαίνεται ότι περίπου το 1% του πληθυσμού έχει
μολυνθεί (4,6), στη λεκάνη της Μεσογείου το ποσοστό των χρονίως πασχόντων είναι
υψηλότερο φθάνοντας στην Αίγυπτο το 13% (6,7), ενώ στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης τα ποσοστά της λοίμωξης φθάνουν το 5% (8).
Στην Ελλάδα τα ποσοστά της λοίμωξης στον αιμοδοτικό πληθυσμό
κυμαίνονται από 0.14-0.83% (9-11). Στον αιμοδοτικό όμως πληθυσμό δεν
συμπεριλαμβάνονται ομάδες υψηλού κινδύνου και επομένως ο επιπολασμός της
λοίμωξης αναμένεται να είναι μικρότερος από ότι στο γενικό πληθυσμό, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίμηση της διασποράς της λοίμωξης και καθησυχασμό
των Υπηρεσιών Υγείας. Σε πρόσφατη μελέτη ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης στον
γενικό πληθυσμό της Ελλάδας βρέθηκε 1.9% με εύρος 0.6-7.5%, ποσοστό σημαντικά
υψηλότερο εκείνου των αιμοδοτών (12), ενώ έχουν βρεθεί και ενδημικές περιοχές
[πχ σε μερικά χωριά της Κρήτης ο επιπολασμός ανέρχεται στο 10% (13)].
Σκοπός: Η παρακολούθηση της φυσικής ιστορίας των ασθενών με χρόνια HCV
λοίμωξη, ανεξάρτητα από τυχόν θεραπευτική αντιμετώπιση, καθώς και η διαχρονική
μελέτη των δημογραφικών, ιολογικών, κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών
που σχετίζονται με τη χρόνια HCV λοίμωξη στην Ελλάδα.
Σχεδιασμός της μελέτης: Καταγραφή στο Βασικό Δελτίο Ασθενών από το δίκτυο των
Κλινικών που εισηγήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Ηπατίτιδας του ΚΕΕΛ (και
ενέκρινε το ΔΣ του ΚΕΕΛ) όλων των ασθενών που θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
εισαγωγής στη μελέτη.
1. Κριτήρια εισαγωγής ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον HCV.
 Anti-HCV (+) με ανοσοενζυμική μέθοδο 2ης ή 3ης γενεάς και τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω:
- Τρανσαμινασαιμία > 1.5 ανώτερων φυσιολογικών τιμών σε τουλάχιστον
δύο ανά μήνα μετρήσεων
- HCV-RNA θετικό με οποιαδήποτε μέθοδο
- RIBA 2ης ή 3ης γενεάς θετική
- Ιστολογικά ευρήματα χρόνιας ηπατίτιδας
 Όλοι οι ασθενείς που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση στα ανωτέρω κέντρα
ανεξαρτήτως θεραπευτικής αγωγής και τελικής έκβασης την 1-1-1997 ή που
προσήλθαν κατά το χρονικό διάστημα 1-1-1997 έως 31-12-2002 (ή κατά το
χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ΚΕΕΛ).

 Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν παρακολουθηθεί στη συγκεκριμένη κλινική
του δικτύου για τουλάχιστον 12 μήνες ή να εξακολουθούν να
παρακολουθούνται από την κλινική του δικτύου κατά τη λήξη του παραπάνω
διαστήματος.
2. Κριτήρια αποκλεισμού ασθενών.
 HIV συν-λοίμωξη [anti-HIV (+)].
Επισημαίνεται ότι καταγραφή του Βασικού Δελτίου Ασθενών θα συμπληρωθεί και για
τους ασθενείς που έχουν αποβιώσει ή έχουν μεταμοσχευθεί κατά το ανωτέρω
διάστημα εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού.
Για τους ασθενείς που εξακολουθούν να παρακολουθούνται μετά την 31-12-2002 θα
συμπληρώνεται το Δελτίο Προοπτικής Καταγραφής (ανά εξάμηνο). Για τους νέους
ασθενείς που προσέρχονται στην κλινική μετά από την 31-12-2002 συμπληρώνεται
το Βασικό Δελτίο (με όσες αναδρομικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες) και στη
συνέχεια η πορεία του ασθενούς καταγράφεται στο Δελτίο Προοπτικής Καταγραφής
ανά εξάμηνο.
Οι ασθενείς με συν-λοίμωξη HCV/HBV θα καταγράφονται στα Δελτία καταγραφής της
HCV λοιμώξεως.

Αναμενόμενα μείζονα ευρήματα της μελέτης :
Η έκβαση των ασθενών με
χρόνια ηπατίτιδα C μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση. Η επίδραση -εάν
υπάρχει- της έκβασης των ασθενών μετά από θεραπευτικά σχήματα. Η κατανομή και
οι χρονικές τάσεις εξέλιξης των παραγόντων κινδύνου ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα
C. Η κατανομή του κλινικοεργαστηριακού σταδίου της ηπατίτιδας C κατά τη
διάγνωση και η παρακολούθηση της κατανομής και των μεταβολών τους στο χρόνο.
Οι συνθήκες διάγνωσης της ηπατίτιδας C καθώς και η διαχρονική εξέλιξή τους. Η
κατανομή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών και παρακολούθηση
των ενδεχόμενων μεταβολών στο χρόνο. Διατύπωση υποθέσεων που θα
κατευθύνουν ενδεχόμενες συμπληρωματικές μελέτες. Χρήση των δεδομένων από την
παρακολούθηση των HCV θετικών ασθενών σε συνδυασμό με κατάλληλα στατιστικά
μοντέλα, για τον υπολογισμό του επιπολασμού της ηπατίτιδας C στον Ελληνικό
πληθυσμό καθώς και πρόβλεψη του αναμενόμενου αριθμού HCV θετικών ατόμων στο
μέλλον. Η εκτίμηση του μελλοντικού αριθμού αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά
στον κατάλληλο προγραμματισμό των αναγκών για τη Δημόσια Υγεία.
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