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CARE ESTE ROLUL VIRUSULUI?

Direct/indirect sau indirect/direct implicat,
virusul este un „cal troian“ apårut în interiorul
hepatocitului. Virusul este noul venit - intrus - în
hepatocit cåruia îi schimbå compozi¡ia.

Atât timp cât existå virusul intrahepatocitar
compozi¡ia nouå (modificatå) se men¡ine, conco-
mitent este antrenat råspunsul imun de eliminare
a virusului. Råspunsul imun este o reac¡ie la o
cauzå, cauzå, care din påcate nu poate fi eliminatå
decât cu sacrificarea celulei gazda (hepatocitul).

Eliminarea cauzei fårå sacrificarea celulei
gazdå este de mult un deziderat. Se pare cå în
prezent ne aflåm într-o situa¡ie favorabilå la acest
capitol ¿i ne apropiem de acest deziderat.

Interven¡ia conjugatå asupra virusului cât ¿i
asupra råspunsului imun oferå ¿anse mai bune de
vindecare a infec¡iei cu VHB cu condi¡ia ini¡ierii
tratamentului antiviral în faza cea mai potrivitå,
factorul timp så nu mai fie decisiv în luarea hotårârii
tratamentului cu antivirale, decisivi så fie al¡i
parametri. Judecând astfel tratamentul cu antivirale
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poate fi ini¡iat chiar dupa 3-4 luni de evolu¡ie la
cazuri bine analizate pe baza criteriilor de mai sus
(clinice, biochimice, imunologice, virusologice, la
care se poate include ¿i cel morfologic).
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– ameliorarea histologicå.
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ABSTRACT
The conjugated intervention over both virus and the immune response offer better recovery chances of the HBV infection, if the
anti-viral treatment begins in the proper phase, so that time isn’t the decisive factor anymore. Therefore, the anti-viral treatment
may be initiated even after 3-4 months of evolution, in cases well analysed on the bases of strict criteria (clinical, biochemical,
immunologic, virological, and also possibly morphological).
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cu hepatita cronicå B (HBe Antigen pozitiv).
Comparativ sunt redate rezultatele la 48

såptåmâni de tratament cu IFN conven¡ional ¿i
PEG Interferon alfa 2a (40 KD) Pegasys.

Studiile lui Suzuki au aråtat ameliorarea
semnificativå în histologia ficatului dupå un an
de tratament cu Lamivudina 100 mg/zi. Amelio-
rare histologicå (52%) a scorului Knodell s-a
ob¡inut ¿i la cazurile de hepatitå cronicå cu HBe
negativ (precore mutant).

Lamivudina ac¡ioneazå prin douå mecanisme:
– inhibå ADN-VHB polimeraza
– stopeazå sinteza noului lan¡ ADN-VHB

La adul¡i tratamentul cu Lamivudina a dat
rezultate foarte bune în:
– hepatita cronicå B – inclusiv ¿i în cea cu HBV

precore mutant;
– ciroza hepaticå – chiar cazuri decompensate,

unde a prelungit supravie¡uirea ¿i a prelungit
perioada de pretransplant.
Tratamentul cu lamivudina este absolut necesar

¿i în faza posttransplant.
În hepatita cronicå la adult dupå un an de

tratament:
– doza zilnicå 100 mg administrat o datå pe zi -

rezultatele au fost promi¡åtoare în toate studiile.
Efectele bune s-au materializat în plan:

– clinic (ameliorare clinicå),
– virusologic ¿i imunologic:
• Supresia HBV DNA, seroconversia în sistemul

HBe (apari¡ia Ac HBe) ¿i dispari¡ia Ag HBe.
Sub tratamentul cu Lamivudina s-a constatat
cre¿terea rapidå a limfocitelor T CD8 ¿i T CD4.

– morfologic: reducerea necroinflama¡iei ¿i
fibrozei:
• : reduce/stopeazå progresia spre cirozå;

– biochimic: ameliorarea/stoparea citolizei
obiectivatå prin scåderea/normalizarea nivelului
transaminazelor;
Rezultatele clinice deosebite ale tratamentului

cronic (pânå la 5 ani) cu Lamivudina au fost redate
deasemeni în lucrårile lui Lai (a 37-a Reuniune
anualå a Asocia¡iei Europene de Hepatologie, 18-
21 aprilie, 2002). În principal acestea au constat
în:
– reducerea concentra¡iei serice a Ag HBe pânå

la nivele nedecelabile;
– apari¡ia anticorpilor corespunzåtori cu ob¡inerea

seroconversiei în 50% dintre cazuri;
– valorile medii ALT ¿i ADN VHB au scåzut ¿i

au råmas sub nivelul ini¡ial în perioada trata-
mentului prelungit cu Lamivudina;

– reducerea semnificativå a procentului
pacien¡ilor cu hepatitå cronicå care evolueazå
cåtre ciroza hepaticå.
Lamivudina este deasemeni drogul de elec¡ie

ån cazul hepatitelor decompensate la pacien¡ii cu
imunosupresie. Lamivudina se poate administra

Se remarcå efectul mult mai bun al PEG IFN
fa¡å de IFN conven¡ional.

În ultimul timp au apårut noi antivirale cu efecte
din cele mai promi¡åtoare.

Încercarile recente de tratament au folosit ca
¡intå HBV-DNA polimerazå care de¡ine rolul
crucial în replicarea viralå. Au fost încercate
terapeutic drogurile prezentate în continuare:

Analogi nucleozidici
– sunt droguri sintetizate chimic, capabili så

mimeze nucleozidele naturale;
– sunt încorporate în nou sintetizatele HBV-

DNA, modificând lan¡ul terminal, astfel inhibå
replicarea viralå;

– pentru a deveni active analogii nucleozidici
necesitå fosforilarea intracelularå.

LAMIVUDINA

Experimental în tratamentul infec¡iei cu WHV
- la marmotå - tratament îndelungat a condus la
scåderea titrului viral sub 0,3% fa¡å de valorile
ini¡iale, dar nu s-a ob¡inut scåderea semnificativå
a ccc DNA intrahepatocitar.

Studiile clinice efectuate de Lai (China) pe 2
loturi au aråtat urmåtoarele:
• 142 pacien¡i trata¡i 1 an cu Lamivudina 25 mg/

zi;
– la 49% dintre cazuri necroinflama¡ia a scåzut

ob¡inându-se o ameliorare cu 2 puncte a
scorului Knodell.

• 143 pacien¡i trata¡i 1 an cu 100 mg/zi
Lamivudina:
– la 56% s-a ameliorat scorul Knodell;
– s-a redus fibroza;
– rata înaltå a pierderii a Ag HBe;
– s-a ob¡inut seroconversia cu apari¡ia Ac

HBe;
– supresie înaltå a HBV DNA (98%) dupå 1

an;
– normalizarea sus¡inutå a nivelului ALT

(72%).
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¿i la cei cu variante Y M D D în scopul supresiei
tipului HBV sålbatic. S-a raportat rezisten¡a la
Lamivudina dupå cum urmeazå (Levin, 2002):
– 15% dupå 1 an;
– 32% dupå 2 ani;
– 67% dupå 4 ani.

Durata preconizatå a tratamentului:
– 1 an la bolnavii cu HBe Ag negativ
– peste 1 an la cei cu HBe Ag pozitiv.

Un predictor al råspunsului favorabil la Lami-
vudina este nivelul ALT dinainte de tratament.

COVIRACIL (Emtricitabine) (Analog
Nucleozidic)

Anti - HIV;
 - HBV.
Este inhibitor in vitro ¿i in vivo al replicårii

HBV.
Ac¡ioneazå sinergic in vitro cu al¡i analogi

nucleozidici (DAPD ¿i L.FMAU) fa¡å de HBV ¿i
pe model animal.

La marmota WHV - 3 mg/kgc/zi reduce
semnificativ nivelul WHV-DNA.
– Doze de 25, 50, 150, 200 mg au efecte bune ¿i

durabile.

DAPD (dioxolane purine nucleoside)
metabolizat în dixolane guanozine

Anti - HBV
 - HIV
Este un inhibitor al replicårii HBV. Administrat

la marmotå - 12 såptåmâni - are acela¿i efect ca ¿i
LAMIVUDINA.

L-FMAU (pirimidine nucleoside analog):
FLUORO-METIL-ARABINOZIL URACIL
(CLEVUDINE)

Experimentat pe:
– WOODCHUCKS (marmota);
– CYNOMOLOGUS (maimu¡a).

In vivo:
– dupå 7 zile de administrare nivelul seric al

WHV-DNA a scåzut de 1000 ori (!).
– dupå 12 såptåmâni de administrare (10 mg/

kgc) nu au mai fost depistate evidente molecu-
lare ale prezen¡ei virale în ficat la intervale de
4-12-68 såptåmâni.
Nu are efecte toxice (evaluate la 6-9-12 luni

de administrare).
FAMCICLOVIR (analog nucleotidic)

– Inhibå sinteza HBVDNA - in vitro.
– Inhibå - in vivo - replicarea intrahepaticå a HBV

la rata de Peking.
– Reduce nivelul ccc DNA - Covalent Closed

Circular DNA - care este rezistent la mul¡i
analogi nucleosidici ¿i interferon.

– Reduce nivelul viral intrahepatic ¿i seric cu 2-
3 logi (500 mg 3 x zi, timp de 16 såptåmâni.

– Reduce replicarea HBV ¿i la cazurile de
hepatitå cronicå B cu HBe negativ.

– Reduce nivelul ALAT men¡inut la acela¿i nivel
dupå 8 luni la 50% dintre pacien¡i.
Seroconversia în sistemul „e“ este semnificativå.
Rezultate bune se obtin ¿i dupå cure scurte.
ADEFOVIR ( ADV)

Eficien¡a tratamentului prelungit cu lamivudina

– 9% dintre pacien¡i pierd HBs Ag
– 11 pânå la 20% pierd HBe Ag

Rezisten¡a viralå: apar variante:
– Y M D D - Metionina pozi¡ia 552
– Y V D D - Valina pozi¡ia 552
– Y I D D - Izoleucina pozi¡ia 52

Lamivudina se cere administratå ¿i la
personalul medical HBV+ (în particular la
specialitå¡i chirurgicale) pentru a nu permite
transmiterea la pacien¡i.

LAMIVUDINA traverseazå placenta.
S-a folosit pentru prevenirea transmiterii VHB

de la mamå la fåt (dupå modelul infec¡iei HIV la
gravide). Rezultatele au fost concludente.
– la copii din mame VHB pozitive, care au facut

terapie cu Lamivudina începând cu såptåmâna
34-36 nu s-a eviden¡iat AND HBV în sângele
cordonului ombilical.

– la copii nåscu¡i din mame VHB pozitive
netratate s-a izolat HBV în sângele cordonului
ombilical.
Chiar ¿i în cazul în care gravida a fost tratatå

cu Lamivudina este necesarå (pruden¡a) imunopro-
filaxia (activå ¿i pasivå a nou-nåscutului) în
vederea împiediåarii transmisiei HBV perinatal,
nefiind sigurå sterilizarea mamei pentru HBV prin
curå scurtå de Lamivudina anterioarå na¿terii.

Tratamentul cu Lamivudina se poate administra
¿i la varste mici (3 mg/kgc/zi) pana la varsta de 12
ani.
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În ultimul timp adefovirul a intrat puternic în
arsenalul terapeutic al infec¡iei cu VHB. Dozele
folosite sunt de 10 mg/zi ¿i 30 mg/zi.
– este activ pe tipurile rezistente la Lamivudina;
– scade HBV DNA cu 99% dupå 2 såptåmâni de

tratament;
– cre¿te CD 4+ T chiar dupå 2 såptåmâni de

tratament;
Nu s-a observat apari¡ia de mutante rezistente

la nivelul HBV DNA polimerazei în timpul trata-
mentului cu Adefovir.

Câteva trialuri sunt foarte sugestive referitor la
efectul Adefovirului.

Marcelin, 2003
Tratament cu Adefovir la bolnavi cu hepatitå

cronicå B (HBe Ag+) - 48 såptåmâni.

– la pacien¡i posttransplant – 56 såptåmâni
tratament
To¡i pacien¡ii erau:

– HBs Ag pozitiv
– HBV DNA pozitiv

Dupå 48 såptåmâni de tratament:
ALT se normalizeaza la 60-61%;
HBV DNA scade la ambele loturi cu 4.3-4.6 log;
Fårå efect la cei cu virus mutant YMDD.
La pacientii trata¡i cu ADV Dipivoxil s-a

ob¡inut:
– ameliorare clinicå
– cre¿terea numårului supravie¡uitorilor
– rezultate terapeutice bune ¿i la cei cu e¿ec la

Lamivudina.

TENOFOVIR
– Se încorporeazå direct în DNA;
– Reduce HBV seric cu 4 log 10
– Induce seroconversia HBe Ag/HBe Ac la 25%

dupå 1 an de tratament
– Este activ pe variantele rezistente la

Lamivudina.

ENTECAVIR
Un nou analog nucleozidic folosit în tratamentul

infec¡iei cu virus B rezistent la Lamivudina.
Tin-Tsung-Chang (181 pacienti), 2002
Rezultatele lui dupå 48 såptåmâni de tratament

cu Entecavir
– mg/zi (o datå pe zi);

• ALT se normalizeazå 68%
• HBV DNA scade cu 5.11 log.

– 0.5 mg/zi
• ALT se normalizeazå 59%
• HBV DNA scade cu 4.46 log.
La 26% dintre pacienti cu oricare din doze

HBV DNA a devenit nedetectabil.
Nu s-au semnalat rezistente la Entecavir, dar

– pu¡ini pacien¡i au pierdut HBe Ag
– pu¡ini pacien¡i au facut seroconversia HBe Ag/

HBe Ac.
LOBUCAVIR
Are efecte asemånåtoare cu Adefovirul.
Retras din cauza inducerii de tumori.
TELBIVUDINE (LDT)
La 24 såptåmâni de tratament nivelul HBV

DNA a scazut cu 6 log.
ALºI ANALOGI NUCLEOZIDICI ÎN

CERCETARE:
– ACH - 126 (L nucleozid analog) - 10-20 mg/zi

a dovedit eficacitate in vitro asupra mutantelor
YMDD.

Tratamentul cu ADV scade în medie de:
– 61 ori HBV DNA
– 11,5 ori ccc DNA

Hadzianis, 2003
Tratament cu ADV - Dipivoxil - 10 mg/zi - timp

de 48 såptåmâni la hepatita cronicå B (HBe Ag
negativ).

Nu s-a observat HBV polimeraze mutante.
Tolerabilitate bunå a dozei de 10 mg în timp

ce doza de 30 mg afecteazå rinichiul.
Levin, 2002
ADV Dipivoxil – 10 mg/zi sau 30 mg/zi la 48

såptåmâni de tratament:
– amelioreazå cu douå puncte componenta

inflamatoare a scorului KNODELL.
– stopeazå evolu¡ia fibrozei:

• 53% ADV - 10 mg 59%
• ADV - 30 mg
Schift, 2002
ADV Dipivoxil pre ¿i posttransplant
ADV - 10 mg/zi la:

– la pacien¡i pretransplant – 19 såptåmâni
tratament
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– FIAU (FIALURIDINE)
– Supreseaza replicarea VHB;
– Are afinitate pentru polimeraza gama care

încorporeazå drogul în mitocondrie.
– Îi induce acidoza lacticå, motiv pentru care a

fost retras.
COMBINAºII DE ANTIVIRALE
Dupå exemplul infec¡iei HIV, asocierea de

diferi¡i agen¡i anti HBV conferå poten¡area
efectului, având ¿i ac¡iune sinergicå. Se pare cå
acesta va fi viitorul terapiei ¿i a infec¡iei cu virus
hepatitic VHB.

Astfel a fost folositå combina¡ia LAMIVUDINA
+ PENCICLOVIR.

Combina¡ia ADEFOVIR + TENOFOVIR a fost
folositå în cazurile cu mutante virale.

Alte combina¡ii:
– ADEFOVIR + PENCICLOVIR (ambele active

pe ccc DNA).
– ADEFOVIR + LAMIVUDINA.

Combina¡ia IFN alfa + Lamivudina
(Karayianis 2003)

HBs Ag) au nivele scåzute ale ccc DNA (0,006
copii/celula).
Cuantificarea ccc DNA pe preparatul biopsic

este un marker pre¡ios al replicårii virale intrahe-
patice superior determinårii HBV DNA seric ¿i
intrahepatic.

Determinarea ccc DNA intracelular este un
element de monitorizare terapeuticå ¿i predictie
evolutivå.

TRATAMENTUL HEPATITEI B FULMINANTE

Interferonul este imunostimulant ¿i poate fi
periculos în hepatita fulminantå B unde råspunsul
imun exagerat este incriminat în patogenezå.

Lamivudina influen¡ând replicarea viralå scade
nivelul seric al HBV DNA.

Tilman (2002) pe un lot de 8 bolnavi cu hepatitå
fulminantå trata¡i imediat dupå stabilirea
diagnosticului, cu Lamivudina 150 mg/zi - oral,
ob¡ine ameliorarea rapidå la 7 din 8 bolnavi (la
cel fårå succes a fost vorba de hepatita fulminantå
dupå paracetamol.

Vincenti A. (2002) a raportat un caz de hepatitå
acutå B cu fenomene de insuficien¡å hepaticå,
biochimicå ¿i encefalopatie - neinfluentate de 4
¿edin¡e de plasmafereza - dar influen¡at favorabil
de tratamentul cu Lamivudina 100 mg/zi oral.

TRATAMENTUL HEPATITEI C

Virusul C (VHC) are 9 genotipuri majore.
Genotipul 1b - realizeazå viremii înalte;

– altereazå profund mitocondria;
– råspunde mai slab la interferon.

Patogenetic acelea¿i mecanisme sunt implicate
ca în infec¡ia cu VHB.

Experimental la cimpanzeu în timpul fazei
acute (sub 20 såptåmâni) celulele CD 8+ (CTL)
intrahepatice sunt reprezentate intens la cei la care
infec¡ia a fost autolimitatå. Acelea¿i CD 8+ la cei
care se vindecå au 9 peptide epitop ¿i restric¡ie
pentru toate cele 6 alotipuri MHC clasa I. Evident
în aceste cazuri prezen¡a CD 8+ CTL intrahepatice
se coreleazå cu vindecarea fa¡å de VHC. La
acelea¿i cazuri cu evolu¡ie autolimitatå s-a constatat
cå råspunsul în anticorpi HCV este mai slab (!) -
deci o disocia¡ie - atestând importan¡a imunitå¡ii
celulare în rezolvarea infec¡iei.

Virusul C (VHC) se întâlne¿te în ficat, ser,
mononucleare circulante. În timp existå
posibilitatea apari¡iei cvasispeciilor (genomi
înrudi¡i existen¡i la acela¿i subiect).

 Recaderi apar dupå 1-3 luni de la întreruperea
tratamentului.

Combina¡ia Famciclovir + Lamivudina

Se pare cå cele mai bune combina¡ii sunt între
2 analogi de nucleotide fa¡å de combina¡ia IFN +
analog de nucleotide.

Tratamentul infec¡iei cu VHB trebuie så ¡inå
cont de existen¡a HBV - ccc DNA (covalently
closed circular) - care este un intermediar replicativ
intracelular responsabil de persisten¡a virusului.
Existen¡a acestuia chiar ¿i la valori foarte mici
poate influen¡a reactivarea dupå oprirea terapiei.

În prezent este posibil de cuantificat ccc DNA
în preparatul bioptic. Folosind aceasta metodå s-
au constatat urmåtoarele:
– pacien¡ii HBe Ag pozitiv au nivel ccc DNA de

97 ori mai mare (1,0 copii/celula fa¡å de
– pacien¡ii cu HBe Ag negativ (precore mutant)

care au 0,01 copii/celula
– pacien¡ii HBe Ag pozitiv au nivel HBV DNA

de 121 ori mai mare 114.9 copii/celula fata de
– pacien¡ii HBe Ag negativ (0,95 copii/celula)
– pacien¡ii cu HBs Ag ¿i anti HBs Ac (clearence
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Diagnosticarea infec¡iei în faza acutå se face
în procent redus, infec¡ia evolueazå cu simpto-
matologie minimå sau asimptomatic. Cronicizarea
se produce pânå la 80% dintre cazuri. Din aceste
motive terapia antiviralå se impune practic în
majoritatea cazurilor diagnosticate (ne impunându-
se examenul histopatologic). Se pare ca biopsia
hepaticå (aspectul morfologic) nu mai este
hotårâtoare pentru stabilirea momentului instituirii
terapiei bolnavilor cu hepatita C în special la cei
infecta¡i cu genotip 2 ¿i 3.

În terapie a fost folosit interferonul chiar în faza
acutå (3 MU x 3 ori/såptåmânå), timp de 3 luni.
La cazurile cu evolu¡ie cronicå interferonul a fost
folosit în diferite scheme ¿i protocoale dar rata
råspunsurilor favorabile a fost doar în aproximativ
15% dintre cazuri. Asocierea Ribavirinei la
Interferon a crescut rata råspunsurilor favorabile.

Terapia actualå a infec¡iei cu VHC este o
terapie combinatå (Interferon ¿i Ribavirina).
Dozele ini¡iale mari (5-10 mil. MU/zi IFN) ¿i
administrarea zilnicå, asigurå o concentra¡ie
corespunzåtoare a drogului. Aceastå terapie este
justificatå de dinamica foarte acceleratå a replicårii
virale cu posibilitatea apari¡iei in timp scurt a
mutantelor virale.

Într-un caz de hepatitå acutå viralå C -
contractatå accidental - interferonul a fost folosit
dupå urmåtoarea schemå:
– IFN 3 MU administrat de 2 ori pe zi i.v. timp

de 4 såptåmâni; apoi
– IFN 3 MU administrat de 3 ori pe såptåmânå

timp de 18 såptåmâni.
Råspunsul la aceastå schemå a fost complet

(Oketani).
Cei cu viremie înaltå (ARN viral seric mai mare

de 3 milioane virioni/ml), råspund mai pu¡in bine.
Nivelul ARN viral intrahepatic are valoare prog-
nosticå mai mare ca nivelul ARN viral seric.

Interferonul alfa pegylat (PEG) realizeazå
concentra¡ii plasmatice mai stabile ¿i prelungite.
Se administreazå o datå pe såptåmânå. În ultimul
timp s-au ob¡inut rezultate favorabile in infec¡ia
acutå cu VHC, ob¡inându-se vindecarea infec¡iei
acute în procente impresionante.

Este demn de semnalat tratamentul a 44 pacien¡i
cu hepatitå acutå C(Jaeckel, 2001).

Administrarea interferonului cate 5 MU
interferon alfa 2 b subcutanat zilnic în primele 4
såptåmâni urmate apoi de administrarea aceleia¿i
cantitå¡i de interferon de 3 ori pe såptåmânå în
urmåtoarele 20 de såptåmâni a condus la rezul-
tatele spectaculare men¡ionate mai sus (27).

În aceastå statisticå la 98% dintre pacien¡i la
sfâr¿itul tratamentului (¿i control dupå 24 de
såptåmâni de la terminarea tratamentului) ARN-
HCV nu a mai fost detectabil iar transaminazele
(nivelul ALAT) erau normale. Este important de
semnalat în aceastå statisticå faptul cå deja la 3
såptåmâni de tratament, ARN - HCV seric nu a
mai fost detectat în ser.

Concluzia acestei statistici este fermå: trata-
mentul hepatitei acute C cu interferon alfa 2b
previne cronicizarea (care în lipsa tratamentului
se produce în procent de 50-84%). În tratamentul
hepatitei cronice HCV combina¡ia PEG
interferon alfa 2a sau alfa 2b + ribavirina poate
elimina virusul în 54-56% cazuri.

Alte tratamente în hepatita viralå C:
interferen¡a asupra enzimelor (helicaza ¿i
serinproteinaza).

ANTIVIRALE NOI ÎN TRATAMENTUL HEPATITEI C

VIRAMIDINA (Taribavirin) - prodrog al
Ribavirinei mai pu¡in toxic.

INHIBITORI DE PROTEAZE:
– BOCEPREVIR
– TELAPREVIR (de administrare orala) induce

SVR la 24 såptåmâni (în combina¡ie cu Peg
Interferon + Ribavirina) folosit în terapia scurtå
a hepatitei cornice C cu genotip 1

– CELGOSIVIR – prin metabolitul såu
Castanospermina este inhibitor al glucosidazei
1, enzimå a gazdei necesarå virusului pentru
asamblare ¿i ie¿ire. În combina¡ii induce
råspuns virusologic precoce la non-responderii
cu scheme anterioare.

– SUVUS – dupå 50 de zile de tratament
încårcåtura viralå (VL) scade în procent de 83%
iar dupå 100 de zile VL scade în procent de 92%.
- VALOPICITABINA

NOI INTERFERONI
Alåturi de interferonul classic ¿i Pegylat au

apårut noi interferoni cu ac¡iune lungå (long
acting):
– IL - 2a - peg interferon lambda
– BELEROFON - injectabil
– „BELEROFON ORAL“
– ORAL INTERFERON ALFA
– LOCTERON
– OMEGA INTERFERON
– MULTIFERON
– CONSENSUS INTERFERON
– ALBUFERON - administrare la 2 såptåmâni
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ALTE TRATAMENTE
• Imunomodulator/antiviral/THYMALFASIN

– OGLUFANID DISODIUM
– NOV - 205
– SCV - 07
– CPG - 10101

• Inhibitori ai inflama¡iei/fibrozei/MITOQUI-
NONE
– Blocan¡i ai receptorilor de Angiotensinå

(CANDESARTAN)
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