REFERATE GENERALE

7

TRATAMENTUL CU STATINE LA PACIENŢII
CU INFECŢIE CRONICĂ VHC
Treatment with statins in patients with chronic hepatitis C infection
Alina Dima1, Adrian Gabriel Marinescu1, Adrian Streinu-Cercel1,2
1
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, Bucureşti
2
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Atât numărul pacienţilor cu infecţie cu virus hepatitic C, cât şi al celor cu boli cardiovasculare este în creştere,
astfel încât ne aflăm tot mai frecvent în situaţia de a administra statine pacienţilor cu afectare hepatică
cronică. Relaţia virus hepatitic C – metabolism lipidic este una complexă, interacţiunile fiind multiple. Tratamentul hipocolesterolemiant cu statine afectează replicarea virusului hepatitic C prin scăderea geranilgeranil, intermediar în calea de sinteză a colesterolului. În urma acestor rezultate, ne întrebăm dacă nu ar fi
oportună asocierea statinelor la tratamentul antiviral standard în hepatita cronică cu virus hepatitic C.
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ABSTRACT
The number of patients with hepatitis C virus and also those with cardiovascular diseases is increasing, and
so we are more frequently in the situation of giving statins to the patients with chronic hepatic diseases. The
relation hepatitis C virus – lipidic metabolism is a complex one, the interactions being multiples. The
hypocholesterolemiant treatment with statins affects the virus C replication by lowering geranyl-geranyl, a
intermediate in the cholesterol synthesis way. Because of these results we are asking if there isn’t opportune
the association of statins to the standard antiviral treatment in chronic hepatitis with hepatitis C virus.
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Abrevieri:
ARN – acid ribonucleic
HMG-CoA – 3-hidroxi-3-me lglutaril coenzima A
LDL – lipoproteine cu densitate joasă
LVPs – par cule lipo-virale
RVS – răspuns viral susţinut
VHC – virus hepa c C

INTRODUCERE
Statinele sunt în prezent cea mai importantă
clasă de agenţi hipocolesterolemianţi (1), larg utilizată în condiţiile în care afecţiunile cardiovasculare,
în special boala cardiacă ischemică, reprezintă la
nivel global principala cauză de mortalitate. (2) În
plus, infecţia cu virus hepatitic C (VHC) afectează

în prezent aproximativ 180 milioane oameni în
lumea întreagă (3), fiind majoritară în rândul cazurilor de afectare hepatică cronică. (4)
În practica de zi cu zi ne aflăm astfel frecvent în
situaţia de a administra statine pacienţilor cu infecţie
cronică VHC (5), deşi creşterea nivelului seric al
transaminazelor hepatice este recunoscută ca o reacţie adversă „celebră“ a statinelor.
Ar trebui să evităm utilizarea statinelor la pacienţii cu afectare hepatică? Impactul tratamentului
hipocolesterolemiant asupra evoluţiei hepatitei cronice VHC diferă în funcţie de statina folosită? Sunt
întrebări cu răspunsuri importante pentru stabilirea
unui tratament optim la pacientul cu infecţie cronică
VHC.

Adresă de corespondenţă:
Alina Dima – medic rezident Medicină Internă
e-mail: dr.alinadima@gmail.com
Adrian Gabriel Marinescu – medic specialist Boli Infecţioase
e-mail: agmarinescu@gmail.com
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Str. Calistrat Grozovici Nr. 1, Cod 021105, Bucureşti, România

208

REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XIV, NR. 4, AN 2011

REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XIV, NR. 4, AN 2011

EFECTUL HIPOCOLESTEROLEMIANT AL
STATINELOR
Statinele sunt inhibitori prin mecanism competitiv ai reductazei 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzimei A (HMG-CoA), enzimă ce catalizează o etapă
importantă a biosintezei colesterolului. HMG-CoA
limitează astfel rata de sinteză din acetil-CoA a
colesterolului şi precursorilor acestuia. (6) Consecinţa directă este scăderea producerii hepatice de
colesterol, creşterea clearence-ului plasmatic al
LDL (lipoproteine cu densitate joasă) proaterogene
circulante şi up-regulation a receptorilor LDL hepatocitari. (7)
Datorită legăturii directe dintre nivelul colesterolului plasmatic şi riscul de boală cardiacă ischemică, s-a crezut iniţial că efectul benefic al statinelor
se datorează în totalitate acestui mecanism direct.
Statinele au dovedit însă pleiotropism, prezentând şi
efecte colesterol-independente. (8,9) Printre acestea
se numără îmbunătăţirea funcţiei endoteliale (1013), creşterea expresiei PPAR (12,14), creşterea apoptozei (15,16), inhibarea agregării plachetare (17,18),
scăderea proliferării şi activităţii macrofagelor (19,
20), creşterea mobilizării celulelor stem (21).

VIRUSUL HEPATITIC C ŞI METABOLISMUL
LIPIDIC
Relativ recent, a fost descris un sindrom numit
sindrom dismetabolic asociat VHC, caracterizat
prin rezistenţă la insulină, hipocolesterolemie şi
steatoză hepatică, toate cele trei componente având
impact asupra evoluţiei infecţiei cronice VHC. (22)
Dintre toate genotipurile VHC, pacienţii cu infecţie cronică VHC genotip 3 prezintă cel mai frecvent steatoză hepatică, aceasta fiind asociată cu
niveluri serice scăzute ale LDL-colesterol. La aceşti
pacienţi, tratamentul antiviral eficient determină
creşterea semnificativă a nivelului LDL-colesterol
şi dispariţia steatozei hepatice, atunci când nu există
alte cauze pentru aceasta. (23) O altă observaţie
este aceea că, la pacienţii cu hepatită cronică VHC,
valori crescute ale LDL-colesterol înaintea începerii
terapiei sunt predictive pentru obţinerea RVS. (24)
Lipidele par a juca un rol foarte important în
replicarea VHC. Virionii circulă în sânge în particule
lipo-virale (LVPs) alcătuite din LDL, VLDL şi
lipoproteine apoB. (25)
Mai departe, principala cale de intrare a particulei
VHC în hepatocit este cu ajutorul receptorilor
pentru LDL-colesterol. (26) În hepatocit, replicarea
VHC-ARN se desfăşoară pe substrat lipidic, la
nivelul lipid-rafts prezente în membranele reticu-
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lului endoplasmatic şi aparatului Golgi. Un rol esenţial în procesul de replicare îl are geranil-geranil,
moleculă intermediară în calea de sinteză a colesterolului. (27,28)

POSIBIL ROL ANTIVIRAL AL STATINELOR
Spuneam că statinele determină creşterea numărului de receptori pentru LDL-colesterol de la nivel
hepatocitar (29), iar cum intrarea virionului VHC
în hepatocit se face cu ajutorul acestor receptori
(30), înseamnă că statinele determină creşterea
infectivităţii VHC (31), având, deci, impact negativ
asupra evoluţiei hepatitei cronice VHC.
Astfel încât, putem spune că un posibil rol antiviral al statinelor s-ar datora unuia dintre numeroasele efecte pleiotropice ale acestora şi nu direct
mecanismului hipocolesterolemiant. (32)
„In vitro“, efectul antiviral al statinelor nu s-a
dovedit a fi efect de clasă, pravastatin de exemplu
neavând efect antiviral. (33) Statinele, lovastatin în
doze mari în acest studiu, determină aparent inhibarea replicării virionilor VHC prin scăderea prenilării proteinelor intracitoplasmatice. Se pare că
acest proces nu este codat de către genomul VHC,
fiind împrumutat de la celula gazdă. (27,28,34) Scăderea proteinelor prenilate intracelulare, esenţiale
pentru formarea membranelor lipidice, este urmarea
directă a scăderii geranil-geranil în urma inhibării
HMG-CoA de către statine. (35)
Ulterior, studiile „in vivo“ au demonstrat efect
antiviral crescut al fluvastatinului, moderat pentru
atorvastatin şi simvastatin, activitate antivirală scăzută pentru lovastatin. Pravastatin nu a prezentat
nici „in vivo” activitate antivirală. (24,36)
Studiile privind efectele antivirale ale statinelor
sunt încă la început, cele mai multe dovezi în acest
sens au fost aduse pentru fluvastatin. (32) În prezent,
sunt trei studii ce susţin efectul antiviral al fluvastatinului în tratamentul infecţiei cronice VHC. În
primul studiu, Ikeda şi colaboratorii observă acţiunea sinergică a terapiei combinate α-peginterferonul cu fluvastatin. (24) Al doilea este un studiu
retrospectiv realizat de către Mayo Clinic, ce a urmărit obţinerea RVS la pacienţii ce au primit statină
comparativ cu cei fără tratament hipolipemiant asociat. Asocierea cu fluvastatin s-a dovedit benefică
pentru obţinerea RVS. (37) Al treilea studiu s-a realizat prospectiv şi a urmărit efectul antiviral al fluvastatinului ca monoterapie. Concluziile studiului
au fost că, deşi fluvastatin s-a dovedit sigur de administrat la pacienţii cu infecţie cronică VHC, efectul antiviral al fluvastatin ca monoterapie este moderat ca intensitate şi de durată scurtă. (38)
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CONCLUZII
Interacţiunile VHC cu metabolismul lipidic al
gazdei sunt în mod cert multiple, ceea ce face ca
tratamentul hipolipemiant cu statine să nu rămână
fără repercusiuni asupra evoluţiei infecţiei cronice
VHC. Deşi unele studii studii au demonstrat efectul
antiviral al unora dintre membrii clasei statinelor,

este încă prematur să stabilim un rol clar al acestora
în tratamentul infecţiei VHC. Reţinem însă că tratamentul hipolipemiant cu statine este sigur la pacienţii cu infecţie VHC şi credem că studii viitoare
vor susţine alegerea cu precădere a anumitor statine
ca asociere la tratamentul antiviral standard la aceşti
pacienţi.
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