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KỶ NGUYÊN MỚI CHO ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN 
VIRUS C MẠN TÍNH- CHÚNG TA CÓ THỂ CÁ 

NHÂN HÓA  ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ lệ lưu hành VGC ở Châu Á- Thái Bình Dương

Sievert W, et al. Liver Int 2011;31 Suppl 2:61-80.
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Điều tr ị viêm gan C mạn
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1. Carithers RL Jr., et al. Hepatology. 1997;26(3 suppl 1):83S-88S. 2. Zeuzem S, et al. N Engl J Med. 2000;343:1666-1672. 3. Poynard T, et 
al. Lancet. 1998;352:1426-1432. 4. McHutchison JG, et al. N Engl J Med. 1998;339:1485-1492. 
5. Lindsay KL, et al. Hepatology. 2001;34:395-403. 6. Fried MW, et al. N Engl J Med. 2002;347:975-982. 7. Manns MP, et al. Lancet. 
2001;358:958-965. 8. Poordad F, et al. N Engl J Med. 2011;364:1195-1206. 9. Jacobson IM, et al. N Engl J Med. 2011;364:2405-2416. 10. 
Sherman KE, et al. N Engl J Med. 2011;365:1014-1024.

Ki ểu gen của siêu vi quyết định việc tiếp 
cận điều tr ị HCV

� Genotype 2, 3 và 4
� Điều trị hiện tại và tương lai gần với  pegIFN/RBV

� Genotype 1
� Thêm thuốc ức chế protease của HCV kết hợp với 

pegIFN/RBV
� Boceprevir và telaprevir được chấp nhận tại Hoa Kỳ 

vào tháng 05/2011
� Cả 2 thuốc được chỉ định nhiễm HCV chưa hoặc đã điều trị
� Phác đồ điều trị khác nhau
� Tiêu chuẩn rút ngắn điều trị khác nhau
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EASL: EASL: EASL: EASL: KhuyếnKhuyếnKhuyếnKhuyến cáocáocáocáo nnnnăăăăm m m m 2011 2011 2011 2011 vềvềvềvề
lựalựalựalựa chọnchọnchọnchọn bệnhbệnhbệnhbệnh nhânnhânnhânnhân đđđđiềuiềuiềuiều trịtrịtrịtrị

� “Tất cả bệnh nhân chưa từng được điều trị HCV 
mà chức năng gan còn bù cần được xem xét 
điều trị (A2)

� Nên bắt đầu điều trị ngay ở bệnh nhân xơ hóa 
tiến triển (điểm METAVIR: F3-F4) và khuyến cáo 
mạnh mẽ việc điều trị cho bệnh nhân có xơ hóa 
trung bình (điểm METAVIR: F2) (B2)

� Ở bệnh nhân bệnh nhẹ hơn, chỉ định điều trị tùy 
từng cá nhân (C2)”

Hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hiệp Hội Nghiên Cưu Bệnh Gan Âu Châu (EASL-European 
Association for the Study of the Liver): Điều trị nhiễm vi-rút viêm gan C. Tháng 06/2011.

HướngHướngHướngHướng dẫndẫndẫndẫn điềuđiềuđiềuđiều trịtrịtrịtrị HCV HCV HCV HCV nămnămnămnăm 2011201120112011
củacủacủacủa EASL: EASL: EASL: EASL: PhácPhácPhácPhác đồđồđồđồ IFN/RBVIFN/RBVIFN/RBVIFN/RBV

Craxi A, et al. J Hepatology. 2011;[Epub ahead of print].

KiểKiểKiểKiểu genu genu genu gen 1111////4444 PegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfa----2a2a2a2a PegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfa----2b2b2b2b
Liều PegIFN (mỗi tuần) 180 µg 1.5 µg/kg
Liều RBV (hàng ngày) 15 mg/kg 15 mg/kg
Thời gian dự kiến* 48 tuần 48 tuần

KiểKiểKiểKiểu genu genu genu gen 2222////3333 PegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfa----2a2a2a2a PegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfaPegIFN alfa----2b2b2b2b
Liều PegIFN (mỗi tuần) 180 µg 1.5 µg/kg
Liều RBV (hàng ngày) 800 mg 800 mg
� Nếu tiên đoán đáp ứng 

chậm
15 mg/kg 15 mg/kg

Thời gian dự kiến† 24 tuần 24 tuần
*24 tuần điều trị có thể  được xem xét ở bệnh nhân có  HCV RNA thấp (< 400,000-800,000 IU/mL) và có 
đáp ứng nhanh
†12-16 tuần có thể được xem xét ở bệnh nhân đáp ứng nhanh.
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Tỉ lệ táTỉ lệ táTỉ lệ táTỉ lệ tái i i i pháphápháphát t t t pegIFNpegIFNpegIFNpegIFN αααα----2222b b b b so so so so vớvớvớvớiiii
pegIFNpegIFNpegIFNpegIFN αααα----2222aaaa

Almasio PL et al. Poster presented at: 56th Annual AASLD; November 11-15, 2005; San Francisco, CA. No. LB03; Cozzolongo R, et al. Abstract presented at: 41st Annual EASL; 
April 26-30, 2006; Vienna, Austria. No. 563; McHutchison JG, et al. N Engl J Med. 2009;361:580-593; Lee S, et al. Intervirology. 2010;53:146-153; Witthoeft T, et al. J Viral Hepat. 
2010;17:459-468; Ascione A, et al. Gastroenterology. 2010;138:116-122; Rumi MG et al. Gastroenterology. 2010;138:108-115.

PegIFN α-2b PegIFN α-2a
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SVR SVR SVR SVR trong trong trong trong cácácácác nghiên c nghiên c nghiên c nghiên cứcứcứcứu u u u tạitạitạitại châuchâuchâuchâu ÁÁÁÁ
trên trên trên trên bệbệbệbệnh nhânnh nhânnh nhânnh nhân HCVHCVHCVHCV----1111

133 65 21 107 38 70 4750

†

†  Bệnh nhân đã đạt EVR và được điều trị 48 tuần 

Chu CJ, et al. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:46-54; Chu CJ, et al. Hepatogastroenterology 2007;54:866-870; Fung J, et al. J Infect Dis 2008;198:808-812;  Hung CH, et al. Liver Int 

2006;26:1079-1086; Lee SD, et al. J Viral Hepat 2005;12:283-291;  Tsang OT, et al. J Gastroenterol Hepatol 2010;25:766-771; Kim MN, et al. Korean J Hepatol 2009;15:496-503, Lee S, et 
al. Intervirology 2010;53:146-153.

PegIFN α RBV
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SVR trong các nghiên cứu Châu Á trên BN 
không mang kiểu gen 1

65 21 242 7038

†

†

† Chỉ co ́ HCV-6 ; ‡ 237/242 la ̀ HCV-2

Chu CJ, et al. Hepatogastroenterology 2007;54:866-870; Fung J, et al. J Infect Dis 2008;198:808-812; Hung CH, et al. Liver Int 2006;26:1079-1086; 
Lee SD, et al. J Viral Hepat 2005;12:283-291; Tsang OT, et al. J Gastroenterol Hepatol 2010;25:766-771.

PegIFN α RBV
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81.8

SVR của bệnh nhân genotype 6 điều tr ị 24 tuần

PegIFN α + RBV

Thu Thuy PT et al. J Hepatol 2012; 56 : 1012 - 1018
Lam KD et al. Hepatology 2010; 52: 1573–1580

Zhou YQ et al. J Viral Hepat 2010; Epub ahead of print
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PegIFN α-2b + RBV

SVRSVRSVRSVR trong trong trong trong cácácácác Nc Nc Nc N////C C C C ở ở ở ở phương Tây trên phương Tây trên phương Tây trên phương Tây trên 
bệbệbệbệnh nhân HCV nh nhân HCV nh nhân HCV nh nhân HCV ---- 2222////3333

T
ỉ l

ệ
 S

V
R

  (
%

)

Manns
20011

Zeuzem
20042

Mangia
20053

Jacobson
20074

Manns
20115

147 224 775 180

82 81

76

72†

82‡

283

Dự tính phân tích SVR: dự định phân tích bênh nhân với HCV RNA không phát hiện được vào lúc kết thúc nghiên 
cứu và bệnh nhân thiếu dữ liệu theo dõi và bị xem như không đáp ứng trong nghiên cứu đầu tiên. Phân tích hoàn 
tất nghiên cứu  bao gồm kết thúc nghiên cứu và các kết quả theo dõi 24 tuần 
SVR, đáp ứng vi rút bền vững, td HCV RNA âm tính 24 tuần sau khi hoàn tất điều trịị. 
1. Manns MP, et al. Lancet. 2001;358:958-965; 2. Zeuzem S, et al. J Hepatol. 2004;40:993-999; 3. Mangia A, et al. N Engl J Med. 2005;352:2609-2617; 
4. Jacobson IM,  et al. Hepatology. 2007;46:971-981; 5. Manns M, et al. J Hepatol 2011;55:554-563.

• Bệnh nhân được điều trị 
với pegIFN α-2b 
(1.5 µg/kg/tuần) phối hợp
RBV trong 481 hoặc 242–5

tuần.

• Bệnh nhân với HCV-2/3 
thường đáp ứng rõ ràng 
với pegIFN α-2b và RBV 
hơn bệnh nhân có HCV-1.

AASLD  AASLD  AASLD  AASLD  2011201120112011

1. The optimal therapy for genotype 1, chronic HCV infection is the use of 
boceprevir or telaprevir in combination with pegint erferon alfa and 
ribavirin (Class 1, Level A).

2. Boceprevir and telaprevir should not be used without peginterferon alfa and 
weight-based ribavirin (Class 1, Level A).



12/7/2012

7

Hướng dẫn thực hành của AASLD Hướng dẫn thực hành của AASLD Hướng dẫn thực hành của AASLD Hướng dẫn thực hành của AASLD 
2011201120112011

� HCVHCVHCVHCV----1111::::
� Điều trị lý tưởng cho BN chưa điều trị và thất bại điều 

trị là boceprevir hoặc telaprevir kết hợp với pegIFN α
và RBV theo cân nặng (Class 1, Level A).1

� HCVHCVHCVHCV----4444::::
� Điều trị bằng pegIFN α và RBV theo cân nặng (800–

1,400 mg) trong 48 tuần (Class I, Level A).1,2

� HCVHCVHCVHCV----2222////3333::::
� Điều trị bằng pegIFN α và RBV trong 24 tuần, dùng 

liều RBV 800 mg (Class I, Level A). 2

1. Ghany MG, et al. Hepatology 2011;54:1433-1444; 2. Ghany MG, et al. Hepatology 2009;49:1335-1374.

AASLD,  Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (American Association for the Study of  Liver Diseases)

TelaprevirTelaprevirTelaprevirTelaprevir + + + + PegIFNPegIFNPegIFNPegIFN/RBV /RBV /RBV /RBV đốiđốiđốiđối vớivớivớivới kkkkiểiểiểiểu u u u 
gengengengen 1111: : : : LiềuLiềuLiềuLiều đượcđượcđượcđược chấpchấpchấpchấp thuậnthuậnthuậnthuận

� 750 mg (2 viên nén 375-mg) 3 lần/ngày (mỗi 7-9h) với thức ăn (bữa ăn có chất 
béo)

� Bắt buộc dùng kèm với cả pegIFN và RBV
� Liều Telaprevir không được giảm hoặc ngắt quãng

F/u 
24 
tuần

TVR + PegIFN + RBV

480 24124

eRVR; ng ưng ở tuần 24*/f/u
PegIFN + RBV Không đ ứng nhanh s ớm; 

PegIFN + RBV

Telaprevir [package insert]. May 2011.

*BN chưa từng được điều trị với bệnh gan còn bù và đáp ứng sớm, hòan tòan có thể hưởng lợi từ việc dùng 
pegIFN + RBV to Wk 48.

F/u 
24 
tuần

TVR + PegIFN + RBV

Wks
480 24124

PegIFN + RBV

BN chưa điều trị hoặc tái phát trước đây: Điều trị được hướng dẫn theo đáp ứngBN chưa điều trị hoặc tái phát trước đây: Điều trị được hướng dẫn theo đáp ứngBN chưa điều trị hoặc tái phát trước đây: Điều trị được hướng dẫn theo đáp ứngBN chưa điều trị hoặc tái phát trước đây: Điều trị được hướng dẫn theo đáp ứng

Đáp ứng một phần hoặc không đáp ứngĐáp ứng một phần hoặc không đáp ứngĐáp ứng một phần hoặc không đáp ứngĐáp ứng một phần hoặc không đáp ứng
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GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu ADVANCE : Đánh giá hiệu quả điều trị 
Telaprevir cho BN chưa từng điều trị trước đó

GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu ILLUMINATE : Đánh giá hiệu quả điều 
trị Telaprevir cho BN chưa từng điều trị trước đó
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GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu RIALIZE : Đánh giá hiệu quả điều trị 
Telaprevir cho BN đã thất bại điều trị trước đó

Boceprevir + PegIFN/RBV đốiBoceprevir + PegIFN/RBV đốiBoceprevir + PegIFN/RBV đốiBoceprevir + PegIFN/RBV đối với với với với kiểkiểkiểkiểu u u u 
gengengengen 1111: Liều được chấp thuận: Liều được chấp thuận: Liều được chấp thuận: Liều được chấp thuận

� 800 mg (4 viên nang  200-mg ) 3lần/ngày (mỗi 7-9h) kèm thức ăn
� Phải dùng với cả pegIFN và RBV
� Không được giảm liều hoặc dùng ngắt quãng Boceprevir
� BN chưa từng điều trị  (không xơ gan):  thời gian điều trị dựa vào kết BN chưa từng điều trị  (không xơ gan):  thời gian điều trị dựa vào kết BN chưa từng điều trị  (không xơ gan):  thời gian điều trị dựa vào kết BN chưa từng điều trị  (không xơ gan):  thời gian điều trị dựa vào kết 

quả HCV RNA tuần  quả HCV RNA tuần  quả HCV RNA tuần  quả HCV RNA tuần  8 8 8 8 và và và và 24 24 24 24 
� Nếu không phát hiện tại cả Nếu không phát hiện tại cả Nếu không phát hiện tại cả Nếu không phát hiện tại cả 2 2 2 2 thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ 3 3 3 3 thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần 28282828
– Nếu phát hiện ở tuần 8, nhưng không phát hiện được ở tuần 24, tiếp tục 

phác đồ 3 thuốc đến hết tuần 36 , sau đó dùng PR đến hết tuần 48

Boceprevir [package insert]. May 2011. Poordad F, et al. N Engl J Med. 2011;364:1195-1206. 
Bacon BR, et al. N Engl J Med. 2011;364:1207-1217.

BOC + PegIFN + RBV F/u 24 tuần

BOC + PegIFN + RBV

PegIFN + RBV

PegIFN
+ RBV

Wks

480 28124 8 3624

F/u 24 tuần
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Boceprevir + PegIFN/RBV đối với Boceprevir + PegIFN/RBV đối với Boceprevir + PegIFN/RBV đối với Boceprevir + PegIFN/RBV đối với kiểkiểkiểkiểu u u u 
gengengengen 1111: Liều đựoc chấp thuận: Liều đựoc chấp thuận: Liều đựoc chấp thuận: Liều đựoc chấp thuận

� Đáp ứng một phần  và tái phát (không xơ gan): thời gian điều trị dựa vào kết quả HCV Đáp ứng một phần  và tái phát (không xơ gan): thời gian điều trị dựa vào kết quả HCV Đáp ứng một phần  và tái phát (không xơ gan): thời gian điều trị dựa vào kết quả HCV Đáp ứng một phần  và tái phát (không xơ gan): thời gian điều trị dựa vào kết quả HCV 
RNA tuần RNA tuần RNA tuần RNA tuần 8 8 8 8 và và và và 24242424

– Nếu không Nếu không Nếu không Nếu không pháphápháphát t t t hiệhiệhiệhiệnnnn tại cả tại cả tại cả tại cả 2 2 2 2 thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ thời điểm,  tiếp tục phác đồ 3 3 3 3 thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần thuốc đến hết tuần 36

– Nếu phát hiện ở tuần 8, nhưng không phát hiện được ở tuần 24, tiếp tục phác đồ 3 thuốc đến 
hết tuần 48

� Khuyến cáo bổ sungKhuyến cáo bổ sungKhuyến cáo bổ sungKhuyến cáo bổ sung
– Tất cả BN xơ gan nên dùng liều dẫn (lead-in) sau đó  PR + BOC trong 44  tuần

– Nếu đã điều trị, những người không đáp ứng cần dùng liều dẫn sau đó PR + BOC trong44 tuần

– Giảm < 1 log HCV RNA vào tuần 4 kèm với nguy cơ cao  RAVs và tỷ lệ SVR thấp: xem xét PR 
+ BOC trong 44 tuần sau liều dẫn, không RGT

– Nhãn thuốc của Cộng đồng Âu Châu khuyến cáo trường hợp tái phát và đáp ứng một phần nên
dùng liều dẫn PR sau đó PR + BOC đến hết tuần 36, tiếp theo PR đơn độc đến hết tuần 48 
(không RGT)

Boceprevir [US package insert]. May 2011. Boceprevir [European package insert]. August 2011.

BOC + PegIFN + RBV Theo dõi 24  
tuần

BOC + PegIFN + RBV

PegIFN + RBV

PegIFN
+ RBV

Tuâ ̀n
480 28124 8 3624

Theo dõi 24 tuần

GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu SPRINT-2 : Đánh giá hiệu quả điều trị 
Boceprevir cho BN chưa từng điều trị trước đó
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GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu SPRINT-2 : Đánh giá hiệu quả điều trị 
Boceprevir cho BN chưa từng điều trị trước đó

GHANY ET AL., EPATOLOGY, Vol. 54, No. 4, 2011

Nghiên cứu RESPOND-2: Đánh giá hiệu quả điều 
trị Boceprevir cho BN đã thất bại điều trị trước đó
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Michael Pacanowski, JAMA, May 9, 2012—Vol 307, No. 18, 1921-1922

SỰ PHÁT TRIỂN CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ HCV

Asselah and Marcellin, Liver International (2012) 90 © 2012 John Wiley & Sons A/S. p 88 - 102

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LOẠI THUỐC DAA KHÁC NHAU
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Asselah and Marcellin, Liver International (2012) 90 © 2012 John Wiley & Sons A/S. p 88 - 102

CÁC LOẠI THUỐC ỨC CHẾ Protease 

Asselah and Marcellin, Liver International (2012) 90 © 2012 John Wiley & Sons A/S. p 88 - 102

CÁC LOẠI THUỐC ỨC CHẾ Polymerase 
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Các thử nghiệm lâm sàng điều trị phối hợp 
thuốc không có Interferon

ĐIỀU TRỊ HCV KHÔNG CẦN IFN ?

- DAA không được dùng như đơn trị liệu vì vấn đề kháng thuốc

Ít nhất là các thế hệ 1: Dùng phối hợp IFN/RBV

- Quyết định chế độ điều trị cho BN:

Hiện nay theo phác đồ chuẩn (SOC)

PegIFN/RBV cộng DAA

Chờ phối hợp thuốc DAA/ không cần IFN

- Vai trò IL 28B và dược di truyền: Sự phát

 triển các yếu tố tiên lượng cho trị liệu 
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CÓ THỂ CÁ NHÂN HÓA TRONG ĐIỀU 
TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C ?

Yếu tố chính của một phác đồ điều trị Yếu tố chính của một phác đồ điều trị Yếu tố chính của một phác đồ điều trị Yếu tố chính của một phác đồ điều trị 
HCV lý tưởng là gì?HCV lý tưởng là gì?HCV lý tưởng là gì?HCV lý tưởng là gì?

Hiệu quả cao
Hiệu quả cao trong dân số 

thách thức về kinh điển (nghĩa 
là không đáp ứng ,xơ gan)

An toàn và dễ dung nạp 
Tác dụng phụ ít hoăc dễ điều 

trị

Tất cả dùng đường uống
PegIFN/RBV được thay thế bởi  
thuốc chính yếu thay thế có khả 

năng kháng thuốc thấp

Tất cả các genotype
Phác đồ có thể dùng cho 

tất cả genotype

Phác đồ đơn giản
Thời gian ngắn, đơn giản, nguyên 

tắc ngưng thuốc dễ hiểu

Liều dễ nhớ
Ngày 1 lần, ít viên thuốc



12/7/2012

16

Yếu tố tiên Yếu tố tiên Yếu tố tiên Yếu tố tiên đoáđoáđoáđoánnnn đáđáđáđáp ứng p ứng p ứng p ứng đđđđiều trịiều trịiều trịiều trị

ĐÁP ỨNG 
ĐIỀU TRỊ

CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ
Peginterferon

Ribavirin
DAA

Đáp ứng điều tr ị
Thời gian điều tr ị

SIÊU VI C
Ki ểu gen 

Lượng virus khi bắt đầu

NGƯỜI BỆNH
Tuổi
Giới

Sắc tộc
Béo phì

Đề kháng Insulin
IL 28B

ĐẶC ĐIỂM BỆNH
Mức độ xơ hóa

Gan thóai hóa mỡ
Đồng nhiễm HBV, HIV

RVR là yếu tố tiên đoán chắc chắn 
nhất của SVR khi điều trị pegIFN/RBV

P < 0.001

P < 0.001

P = 0.0001

P = 0.0361

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

Comparison of  RVR vs. no RVR + non-CC genotype; Comparison of  no-RVR + CC genotype vs. no-RVR + non-CC genotype; 

Covariates: RVR vs. no RVR + CC genotype vs. no RVR + non-CC genotype (3-level), ethnicity (4-level), age (≤ 40), gender, 

BMI (< 30), VL (≤ 600,000), ALT (≤ ULN), fasting glucose (< 5.6), hepatic steatosis (N/Y[> 0%]), fibrosis (METAVIR F012), 

RBV (> 13 mg/kg/d)
Thompson AJ, et al. Gastroenterology 2010;139:120-129.

Odds ratio (95% CI)
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Thomas DL et al. Nature. 2009; 461: 798 - 801

2009: DƯỢC DI TRUYỀN TRONG HCV

IL 28B: Giải thích sự khác nhau trong đáp ứng điều trị và tỉ 
lệ hết bệnh sau khi viêm gan C cấp

BệBệBệBệnh nhân nh nhân nh nhân nh nhân kiểkiểkiểkiểu genu genu genu gen ILILILIL28282828BBBB SNP SNP SNP SNP     đạđạđạđạt SVR cao hơnt SVR cao hơnt SVR cao hơnt SVR cao hơn

1. Thompson AJ, et al. Gastroenterology 2010;139:120-129; 2. Li S, et al. Hepat Mon. 2011;11:163-172 . 
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(N = 1,171)
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Mỹ

(N = 300)

Tây Ban Nha

(N = 116)

27

69

1513

48

38

27

56

P < 0.0001

P < 0.0001 P = 0.02

• IL28B mã hóa IFN-λ3, và
SNP tìm thấy gần đó có 
thể dự đoán SVR.

• Bệnh nhân đồng hợp tử với 
gen CC ở SNP rs 979860979860979860979860
có cơ may tốt nhất đạt 
SVR, so sánh với những 
người có gen ssss809991809991809991809991 có 
thể được dùng như các yếu 
dự đoán đáp ứng điều trị .2

TT CT CC

SNP rs12979860

SNP, single nucleotide polymorphism
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IL 28B TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU 
TRỊ Ở BỆNH NHÂN DA TRẮNG

Allele C thường đạt được SVR
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ILILILIL28282828BBBB đa đa đa đa hìhìhìhình nh nh nh là yếlà yếlà yếlà yếu u u u tố tố tố tố tiên tiên tiên tiên đoáđoáđoáđoán ban n ban n ban n ban đầđầđầđầu u u u chắchắchắchắc c c c chắchắchắchắn n n n 
nhấnhấnhấnhấtttt củcủcủcủa a a a SVR SVR SVR SVR khi khi khi khi dùdùdùdùngngngng pegIFN/RBVpegIFN/RBVpegIFN/RBVpegIFN/RBV

Đồng tham số: rs12979860 (mức 2), chủng tô ̣c (mức 4), tuô ̉i (≤ 40), giới, BMI (< 30), VL (≤ 600,000), ALT (≤ ULN), đường 
huyết lúc đo ́i (< 5.6), nhiễm mỡ gan (N/Y[> 0%]), xơ ho ́a (METAVIR F012), RBV (> 13 mg/kg/d)

P < 0.0001

P < 0.0001

P < 0.0001

P < 0.0001

P < 0.0001

P = 0.004

Thompson AJ, et al. Gastroenterology 2010;139:120-129.

Odds ratio (95% CI)

N = 1,604

DƯỢC DI TRUY ỀN VÀ HCV: Xu h ướng cá 
nhân hóa trong trị liệu

Vai trò IL28B trong th ực hành lâm sàng: Đạt được SVR và hết bệnh 
khi HCV cấp.

Các thuốc điều tr ị mới đã sẵn sàng.

IL28B có ảnh hưởng trong điều tr ị với DAA: Tiên l ượng SVR 
cả khi điều tr ị với Boceprevir (SPRIN 2) và Telaprevir (ADVANCE)

Il28B tiên lượng điều tr ị ngắn hơn trong thử nghiệm SPRINT 
2 và RESPOND 2 (Pha III) của Boceprevir, thử nghiệm ADVANCE 
của telaprevir

Hiện tại có 2 SNPs trong ITPA (Inosine Triphosphat 
Pyrophosphatase) bảo vệ chống lại sự thiếu máu tán huyết do RBV. 
Xét nghiệm cho ITPA sẽ có tromg tương lai gần
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IL 28B và điều trị HCV

Chỉ 1 mình IL 28B không đủ tiên lượng cho điều trị HCV: 
Phát triển phần mềm tiên lượng đáp ứng điều trị HCV ?
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KẾT LUẬN

- Viêm gan C vẫn là 1 thách thức cho y học: Tỉ lệ nhiễm vẫn còn 
cao, chưa có thuốc chủng ngừa, điều trị vẫn còn tốn kém, khó 
khăn

- Có nhiều tiến bộ trong trị liệu HCV: 

Các dấu ấn tiên đoán trước điều trị ngày càng mạnh mẽ

Các thuốc uống xuất hiện đầy hứa hẹn

- Kỷ nguyên cá nhân hóa trong trị liệu HCV:

IL 28B: Trước điều trị

Điều trị theo đáp ứng (RGT): trong điều trị

Ước lượng SVR bằng phần mềm máy tính

XIN CẢM ƠN


