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Tóm tắt

◊ Lây truyền qua tiếp xúc qua da với máu của người nhiễm bệnh, thường gặp nhất là qua đường tiêm tiền chất gây
nghiện hoặc truyền các chế phẩm máu bị nhiễm vi-rút ở các nước phát triển, hoặc qua thiết bị y tế hay nha khoa
bị nhiễm vi-rút ở các nước có nguồn lực hạn chế.

◊ Sau khi phơi nhiễm cấp tính với vi-rút viêm gan C, khoảng 55% đến 85% bệnh nhân phát triển thành viêm gan
C mạn tính. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều không có triệu chứng; tuy nhiên, tình trạng viêm gan thường
biểu hiện và có thể dẫn tới xơ hóa gan tiến triển.

◊ Mục tiêu của việc điều trị là tiêu diệt vi-rút, đạt đáp ứng vi-rút bền vững và ngăn chặn tiến triển bệnh. Các liệu
pháp kháng vi-rút tác động trực tiếp đường uống là biện pháp điều trị tiêu chuẩn; biện pháp điều trị đang phát
triển với tốc độ nhanh chóng.

◊ Biến chứng lâu dài của viêm gan C mạn tính bao gồm xơ gan hoặc ung thư biểu mô tế bào gan.
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Định nghĩa
Vi-rút viêm gan C (HCV) là loại vi-rút hướng gan lây nhiễm, thuộc họ Flavivirus.[1] Viêm gan C có thể có biểu hiện
như bệnh cấp tính (ví dụ: mệt mỏi, đau khớp, vàng da) ở khoảng một phần ba số bệnh nhân; tuy nhiên, đa số bệnh nhân
không có triệu chứng. Viêm gan C mạn tính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng viêm gan và xơ hóa gan, trong đó có rất
nhiều bệnh nhân sẽ phát triển thành xơ gan và suy gan hoặc ung thư gan sau khoảng 20 đến 50 năm. Viêm gan C hiếm
khi tự khỏi ở các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

Dịch tễ học
Viêm gan C dường như lưu hành dịch ở hầu hết các khu vực trên thế giới mặc dù tỷ lệ lưu hành bệnh không phân bố đều.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 1,75 triệu người mắc mới viêm gan C năm 2015 (tỷ lệ mắc mới là
23,7 trên 100.000 người), nâng tổng số người sống chung với bệnh này lên 71 triệu người (1% dân số toàn cầu). Các khu
vực châu Âu và Đông Địa Trung Hải có tỷ lệ lưu hành bệnh cao nhất (tương ứng là 2,3% và 1,5%).[6] Tỷ lệ mắc mới và
tỷ lệ lưu hành bệnh và tỷ lệ lưu hành kiểu gen có khác biệt đáng kể theo khu vực địa lý và độ tuổi.[7] [8] Ở châu Âu, tỷ lệ
lưu hành bệnh là từ 0,5% đến 2%.[9] Theo ước tính, ở Anh có 160.000 người đang phải sống chung với tình trạng nhiễm
vi-rút viêm gan C (HCV) mạn tính.[10] Tỷ lệ lưu hành bệnh có thể cao ở mức 5% đến 15% ở một số khu vực trên thế
giới và các khu vực khác nhau có dữ liệu về nguy cơ cũng như nhân khẩu học về độ tuổi khác nhau.[11] Kiểu gen 1 phổ
biến nhất trên toàn thế giới, chiếm 46% tổng số ca bệnh, tiếp đến là kiểu gen 3 (22%) và các kiểu gen 2 và 4 (mỗi kiểu
gen 13%).[7]

Tại Hoa Kỳ, ước tính có 4,6 triệu người đã bị mắc viêm gan C, trong đó có 3,5 triệu người hiện mắc. Các ca bệnh mới
xuất hiện chủ yếu ở người da trắng trẻ tuổi, có tiền sử tiêm chích ma túy.[12] Tỷ lệ mắc mới mỗi năm giảm từ con số
trung bình 240.000 người vào những năm 1980 xuống 30.500 người vào năm 2014.[12] [13] [14] Tuy nhiên, các ca bệnh
cấp tính gia tăng từ năm 2010, với tỷ lệ mắc mới chung là 0,7 ca bệnh trong số 100.000 người vào năm 2014.[12]

Tại Anh Quốc, khoảng 214.000 người đang phải sống chung với viêm gan C mạn tính. Tỷ lệ lưu hành bệnh không giống
nhau ở các khu vực tại Anh Quốc. Việc tiêm chích ma túy tiếp tục là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất dẫn tới nhiễm
bệnh.[10]

Tỷ lệ lưu hành bệnh cao hơn ở những nhóm đối tượng cụ thể như những người bị giam giữ hoặc sống trong các trại tập
trung.[15] Các ca bệnh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tăng gấp đôi lên khoảng 30.000 ca bệnh tại Hoa Kỳ từ năm 2006
đến 2014, ước tính từ năm 2011 đến 2014 có 1700 trẻ sinh ra mắc HCV.[16] Trong số 36,7 triệu người đang sống chung
với HIV trên toàn thế giới, có 2,3 triệu người từng mắc hoặc hiện mắc viêm gan C.[6]

Tỷ lệ mắc mới HCV thực tế có lẽ cao hơn vì những người mắc mới thường không có triệu chứng.[14]

Dự kiến số bệnh nhân mắc bệnh gan tiến triển gia tăng đáng kể, từ đó gánh nặng bệnh tật cũng tăng lên.[17] Một nghiên
cứu thuần tập tại các hệ thống y tế Hoa Kỳ trên 11.000 bệnh nhân cho thấy rằng các bệnh nhân nhiễm HCV có tỷ lệ tử
vong cao hơn 12 lần so với người không nhiễm HCV.[18]

Bệnh căn học
Vi-rút viêm gan C (HCV) thuộc họ Flavivirus.[1] Đây là loại vi-rút RNA sợi đơn, có vỏ ngoài, với hệ gen dài khoảng
10.000 nucleotide.

Vi-rút này lây truyền qua tiếp xúc với máu dưới da. Các thủ thuật y tế không an toàn (bao gồm quá trình thực hành tiêm
không an toàn) và việc tiêm chích ma túy là những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các trường hợp mắc mới năm 2015.[6]
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Các nguyên nhân ít gặp hơn là lây truyền qua quan hệ tình dục, trong giai đoạn chu sinh, sử dụng thuốc trong mũi, hoặc
sau khi vô tình tiếp xúc với máu (ví dụ do lọc máu). Máu và các sản phẩm máu không được sàng lọc HCV cũng là những
nguồn lây nhiễm. Khoảng 10% số người nhiễm HCV không ghi nhận được yếu tố nguy cơ nào.[19]

Tỷ lệ lây truyền trong giai đoạn chu sinh (lây truyền dọc) là 2,4%,[20] trong khi đó tỷ lệ lây truyền ngang là <1%.[21]

Sinh lý bệnh học
Sau khi nhiễm vi-rút cấp tính, có tới 45% bệnh nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh có thể sản sinh một kháng thể mạnh mẽ và đáp
ứng miễn dịch qua trung gian tế bào, từ đó có khả năng tự đào thải vi-rút.[22] Tuy nhiên, đa số bệnh nhân nhiễm bệnh
không thể tiêu diệt vi-rút này. Điều này dẫn tới mắc bệnh mạn tính và tổn thương gan tiến triển.

Nhiễm vi-rút trong máu dai dẳng đi kèm với các mức độ viêm gan và xơ hóa gan thay đổi theo thời gian. Các nghiên cứu
gần đây cho thấy khoảng hơn 50% tế bào gan có thể bị nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV).[23] Nhiễm bệnh dai dẳng có thể
do đáp ứng yếu của tế bào T CD4+ và CD8+ trong quá trình nhiễm bệnh cấp tính, khiến không thể kiểm soát sự nhân lên
của vi-rút.[23] Nhiễm HCV cấp tính có đặc trưng là đồng nhiễm nhiều phân nhóm vi-rút có biểu hiện biến đổi di truyền
đặc biệt đa dạng ở bệnh nhân.[24]

Khi hình thành tình trạng nhiễm mạn tính, HCV có thể không gây bệnh cho tế bào. Tổn thương gan có thể là kết quả của
đáp ứng miễn dịch cục bộ mà chủ yếu là không đặc hiệu. Tình trạng viêm tại chỗ khởi phát quá trình xơ hóa, trong đó các
tế bào hình sao ở gan đóng vai trò chính. Xơ gan phát triển thuận lợi nhờ các yếu tố như sử dụng rượu dài ngày, viêm gan
nhiễm mỡ không do rượu và nhiễm đồng thời virus.[23]

Phân loại

Kiểu gen của vi-rút viêm gan C
Có 6 kiểu gen và hơn 50 phân nhóm.[2] [3]

• Ở Nhật Bản, Bắc Mỹ và Tây Âu, đa số các trường hợp nhiễm vi-rút có kiểu gen 1, 2 và 3. Phân nhóm 1a là kiểu
gen phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, còn phân nhóm 1b chiếm ưu thế tại châu Á và châu Âu.

• Kiểu gen 3 là kiểu gen chủ yếu ở Ấn Độ và Đông Nam Á.
• Kiểu gen 4 xuất hiện phổ biến hơn ở Trung Đông và ở Bắc và Trung Phi.
• Kiểu gen 5 được phát hiện ở Nam Phi và kiểu gen 6 ở Đông Nam Á.

Có thể dùng biện pháp xét nghiệm kiểu gen để phân biệt giữa các kiểu gen và phân nhóm. Sự khác nhau về phân nhóm có
thể dẫn tới khác nhau đôi chút về khả năng đáp ứng với các liệu pháp kháng vi-rút.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Sử dụng kim sạch/thay kim tiêm cho người tiêm chích ma túy được chứng minh giúp giảm nguy cơ lây truyền vi-rút viêm
gan C (HCV).[39] Mặc dù lây truyền HCV qua đường tình dục rất ít xảy ra, tình dục an toàn là biện pháp phòng ngừa
hợp lý ở những người có nhiều bạn tình và ở những người dương tính với HIV. Thực hành tiêm an toàn giúp giảm nguy
cơ lây truyền và cần được khuyến khích. Cần sử dụng thiết bị y tế và nha khoa dùng một lần trong các thủ thuật y tế và
nha khoa. Nguy cơ mắc HCV từ quá trình thực hành y tế không an toàn là rất thấp ở các nước phát triển.

Khám sàng lọc
Tại Anh Quốc, sàng lọc được cân nhắc đối với những người có nguy cơ nhiễm vi-rút cao (ví dụ những người tiêm chích
ma túy). Khuyến cáo xét nghiệm ở những bệnh nhân: được truyền máu trước năm 1991 hoặc chế phẩm máu trước năm
1986; dùng chung kim tiêm hoặc các dụng cụ khác để tiêm thuốc; từng điều trị y tế hoặc nha khoa ở nước ngoài trong
điều kiện không vô trùng; từng xăm hình, bấm khuyên, châm cứu, điện phân hoặc phun xăm thẩm mỹ sử dụng các dụng
cụ có thể chưa được tiệt trùng; đã quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm (hoặc có thể nhiễm) viêm gan C;
dùng chung dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng với người bị nhiễm (hoặc có thể nhiễm) viêm gan C.[51]

Tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ khuyến cáo xét nghiệm một lần ở các nhóm bệnh nhân sau:[45]

• Những người sinh từ năm 1945 đến 1965 (bất kể sinh ở quốc gia nào) mà không biết chắc nguy cơ trước đó
• Những người tiêm chích ma túy (đang dùng hoặc đã dùng, bao gồm cả những người chỉ từng tiêm chích một lần)
• Những người dùng tiền chất gây nghiện qua mũi (đang dùng hoặc đã dùng)
• Những người phải lọc máu trong thời gian dài (đang lọc hoặc đã lọc)
• Những người phơi nhiễm dưới da/không qua đường tiêu hóa trong trường hợp không được kiểm soát
• Nhân viên y tế, cấp cứu y tế và an toàn công cộng sau khi phơi nhiễm với kim tiêm, vật sắc nhọn hoặc phơi nhiễm

niêm mạc với máu nhiễm HCV
• Trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HCV
• Những người từng được truyền máu hoặc ghép tạng, bao gồm những người:

• Được thông báo rằng họ nhận được máu từ người hiến máu mà sau này có kết quả xét nghiệm dương tính
với viêm gan C

• Được truyền máu/thành phần máu hoặc được ghép tạng trước tháng 7 năm 1992
• Truyền yếu tố đông máu dạng cô đặc sản xuất trước năm 1987

• Những người từng bị giam giữ
• Những người nhiễm HIV
• Những người vẫn đang có quan hệ tình dục chuẩn bị bắt đầu biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PreP) với

HIV
• Những người mắc bệnh gan mạn tính và/hoặc viêm gan mạn tính không rõ nguyên nhân (bao gồm tăng nồng độ

alanine aminotransferase)
• Người hiến tạng đặc (đã qua đời và còn sống).

Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo nên cân nhắc sàng lọc ở những người tị nạn
theo chương trình khám sức khỏe thường quy cho những người mới nhập cư.[52] Khuyến cáo xét nghiệm thường niên
cho người có quan hệ đồng tính nam mà dương tính với HIV hoặc người tiêm chích ma túy. Cần xét nghiệm định kỳ cho
những người khác đang có các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm với viêm gan C.[45]

Nhóm Đặc trách về Dịch vụ Phòng bệnh của Hoa Kỳ (USPSTF) khuyến cáo không nên sàng lọc định kỳ để phát hiện
nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV), nhưng hiện đang khuyến cáo sàng lọc với những người có nguy cơ nhiễm vi-rút cao.[53]
Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cũng khuyến cáo đẩy mạnh việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các nhóm đối
tượng có nguy cơ nhiễm vi-rút cao, bao gồm những người tiêm chích ma túy và những người bị giam giữ.[42]

Trước đây đã từng có khuyến cáo nên sàng lọc theo quần thể cùng năm sinh (ví dụ sàng lọc tất cả những người sinh từ
năm 1945 đến 1965) và phương pháp này có vẻ tiết kiệm chi phí.[54] [55] [56] CDC khuyến cáo sàng lọc một lần đối với
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những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1945 đến 1965 vì đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ lưu hành nhiễm HCV
và bệnh liên quan cao một cách không tương xứng.[29] USPSTF cũng đã đưa ra khuyến cáo mức độ B về việc sàng lọc
theo quần thể cùng năm sinh này, đó là cần kiểm tra HCV một lần trong đời ở các bệnh nhân được sinh ra trong khoảng
từ năm 1945 đến 1965, bất kể có nhận thấy nguy cơ hay không.[53] Tuy nhiên, trong 2 năm kể từ khi khuyến cáo này
được đưa ra, việc xét nghiệm ở nhóm đối tượng này về cơ bản không tăng và vẫn ở mức thấp.[57] Khuyến cáo này không
áp dụng cho các nước khác do các phương pháp sàng lọc cụ thể sẽ phụ thuộc vào dịch tễ học tại địa phương.

Tất cả phụ nữ mang thai cần được xét nghiệm, lý tưởng là ngay từ khi bắt đầu chăm sóc trước sinh.[45]

Mặc dù có khuyến cáo xét nghiệm trẻ sinh ra bởi người mẹ nhiễm HCV (các hướng dẫn khuyến cáo xét nghiệm kháng
thể HCV ở trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên đã phơi nhiễm để tránh kết quả dương tính giả), một nghiên cứu thuần tập hồi cứu
dựa trên quần thể đã cho thấy rằng có chưa đến một phần ba số trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HCV tại một bệnh viện ở
Hoa Kỳ được sàng lọc. Trong số trẻ được sàng lọc, khoảng một phần tư chưa được sàng lọc một cách tối ưu (ví dụ: các
xét nghiệm kháng thể được thực hiện trước 18 tháng tuổi). Vì vậy, nhiều trường hợp trẻ em nhiễm HCV vẫn không được
phát hiện.[58]

Thực hành sàng lọc có thể khác nhau giữa các quốc gia, đặc biệt, các nước phát triển có thể có các thực hành khác với
các nước đang phát triển với cơ sở vật chất y tế hạn chế. Cần phải làm theo hướng dẫn tại địa phương. Ví dụ, trẻ sinh ra
ở các nước có nguy cơ cao lây truyền qua điều trị y tế cần được xét nghiệm.

Ngăn ngừa thứ cấp
Viêm gan C là một bệnh cần khai báo tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Cần kiêng rượu (kể cả việc thực hiện các biện pháp can thiệp để giúp dừng uống rượu), duy trì cân nặng cơ thể ở mức lý
tưởng, tránh viêm gan A hoặc B (bằng cách tiêm vắc-xin) và tránh HIV bằng cách quan hệ tình dục an toàn. Việc uống
rượu, béo phì hoặc đồng nhiễm vi-rút có thể làm tăng nhanh sự tiến triển của bệnh gan.

Các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm:

• Tất cả các bệnh nhân bị viêm gan C và không có bằng chứng miễn dịch với viêm gan A hoặc B phải được tiêm
phòng bằng các loại vắc-xin tương ứng.[42] [45] Tất cả các bệnh nhân bị xơ gan được khuyến cáo tiêm phòng
vắc-xin chống phế cầu.[45]

• Bệnh nhân bị nhiễm HIV phải được khám sàng lọc viêm gan C.[42] Bệnh nhân bị nhiễm viêm gan C có nguy cơ
nhiễm HIV phải được xét nghiệm HIV.

• Nguy cơ lây truyền qua đường tình dục là cực kỳ thấp (khoảng 0,3% mỗi năm) đối với các cặp một vợ một chồng
mà chỉ có một người nhiễm vi-rút.[88] Do đó, CDC không khuyến cáo cụ thể nên quan hệ tình dục an toàn trong
các trường hợp này.[89] Người dương tính với vi-rút viêm gan C (HCV) chỉ có một bạn tình được khuyến khích
nên trao đổi với bạn tình về nguy cơ lây truyền vi-rút ở mức thấp. Tuy nhiên, người có nhiều bạn tình hoặc có
nguy cơ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục có tỷ lệ lây truyền là từ 0,4% đến 1,8% mỗi năm.[88] Nhóm có
nguy cơ đặc biệt cao với lây truyền HCV qua đường tình dục là nam giới bị nhiễm HIV quan hệ tình dục với bạn
tình nam bị nhiễm HIV.[90]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 60 tuổi có biểu hiện chướng bụng tăng dần, nôn máu từng đợt và đi ngoài phân sẫm màu trong vài
tháng. Bệnh nhân không bị đau ngực hay khó thở. Tiền sử bệnh và tiền sử gia đình trước đây không có gì đáng kể.
Tiền sử phẫu thuật trước đây đáng chú ý là phẫu thuật lưng cần truyền máu vào năm 1990. Tiền sử xã hội đáng chú ý
là thỉnh thoảng có uống rượu. Huyết áp là 110/80 mmHg. Kết quả khám lâm sàng đáng chú ý là sao mạch ở ngực trên,
nữ hóa tuyến vú, nổi tĩnh mạch quanh rốn và dấu hiệu sóng vỗ. Kết quả khám các cơ quan khác bình thường.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 62 tuổi tại New York ban đầu đến khám định kỳ. Thỉnh thoảng ông bị đau khớp hoặc đau cơ, và
có dùng thuốc ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu thiazide để điều trị tăng huyết áp. Là nhân viên kế toán đã nghỉ
hưu, ông không hút thuốc, uống 1 hoặc 2 cốc bia mỗi tuần và hiện không sử dụng ma túy. Kết quả khám lâm sàng
bình thường, ngoại trừ tình trạng thừa cân. Kết quả sinh hóa máu thường quy bình thường nhưng kết quả xét nghiệm
sàng lọc kháng thể vi-rút viêm gan C (HCV) dương tính. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân lo lắng không biết mình
có gặp các vấn đề về gan không. Ông từng nghe trên tivi rằng các loại thuốc uống mới dễ áp dụng hơn các phác đồ cũ
sử dụng thuốc tiêm và ông hỏi về các bước chẩn đoán cũng như điều trị tiếp theo.

Các bài trình bày khác

Trong khoảng một phần ba số người nhiễm bệnh, phơi nhiễm ban đầu với vi-rút viêm gan C làm tăng khả năng bị
bệnh cấp tính.[4] Thời kỳ ủ bệnh trước khi khởi phát các triệu chứng lâm sàng ở những người này là từ 15 đến 150
ngày.[5] Những người nhiễm bệnh cấp tính có thể xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau khớp hoặc vàng da. Tuy nhiên,
đa số các trường hợp nhiễm bệnh đều không có triệu chứng.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Các xét nghiệm chẩn đoán vi-rút viêm gan C (HCV) được dùng để đưa ra chẩn đoán lâm sàng, ngăn chặn nhiễm vi-rút
bằng cách sàng lọc máu của người hiến máu và đưa ra các quyết định liên quan đến điều trị y tế cho các bệnh nhân. Viêm
gan C là một bệnh cần khai báo tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Biểu hiện lâm sàng
Nhiễm khuẩn cấp tính

• Sau khi tiếp xúc với vi-rút, đa số bệnh nhân đều không có triệu chứng.[40]
• Khoảng 30% bệnh nhân có biểu hiện như mệt mỏi, đau khớp hoặc vàng da, đi kèm với tình trạng tăng

aminotransferase huyết thanh thoáng qua, đặc biệt là alanine aminotransferase (ALT).[4]
• Suy gan tối cấp là tình trạng cực kỳ hiếm xảy ra.
• Một số bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ trẻ, sau đó sẽ tự thải trừ vi-rút. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân sẽ phát triển

thành nhiễm mạn tính.[41] Người da đen có khả năng tự thải trừ HCV kém nhất.[31]

Nhiễm bệnh mạn tính
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• Nhiễm HCV mạn tính thường được định nghĩa là sự tồn tại RNA HCV trong máu kéo dài ít nhất 6 tháng.
• Các bệnh nhân thường không có triệu chứng nhưng có thể có biểu hiện của xơ gan mất bù (ví dụ: vàng da, cổ

trướng, triệu chứng bệnh não gan) hoặc ung thư biểu mô tế bào gan. Đôi khi bệnh nhân có những biểu hiện
ngoài gan (ví dụ: viêm mạch, biến chứng ở thận, rối loạn chuyển hóa porphyria).

• Cũng có thể chẩn đoán sau khi làm các xét nghiệm thường quy thấy aminotransferase huyết thanh tăng, tuy
nhiên một số bệnh nhân có thể vẫn có mức aminotransferase huyết thanh bình thường.

• Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh gan mạn tính bao gồm tuổi cao ở thời điểm nhiễm bệnh và
giới tính nam.[38] Đồng mắc viêm gan B mạn tính và HIV hoặc uống nhiều rượu cũng có thể làm tăng nguy
cơ mắc bệnh gan tiến triển.[42] Việc sử dụng cần sa hàng ngày liên quan chặt chẽ với xơ gan mức độ từ vừa
đến nặng và gan nhiễm mỡ.[43] [44]

Các thăm dò
Khuyến cáo dùng xét nghiệm kháng thể HCV để chẩn đoán và nếu kết quả dương tính, cần xác nhận tình trạng hiện
mắc bằng xét nghiệm RNA HCV nhạy. Ở các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh gan và có kết quả xét nghiệm kháng thể
HCV âm tính, khuyến cáo xét nghiệm RNA HCV hoặc xét nghiệm theo dõi đối với các kháng thể HCV nếu đã phơi
nhiễm với vi-rút trong 6 tháng qua. Xét nghiệm RNA HCV cũng có thể được cân nhắc ở các bệnh nhân bị suy giảm
miễn dịch. Xét nghiệm kháng thể HCV dương tính và RNA HCV âm tính thể hiện bệnh nhân không có bằng chứng
hiện mắc (hay nhiễm vi-rút đang hoạt động). Việc đánh giá tình trạng nhiễm viêm gan B và HIV cũng được khuyến
cáo.[45]

Nhiễm khuẩn cấp tính

• Sau khi phơi nhiễm với vi-rút, cơ thể có thể mất vài tuần để sinh ra các kháng thể kháng HCV. Ngoài ra, bệnh
nhân cũng có thể tự thải trừ vi-rút tới 12 tuần sau khi phơi nhiễm cấp tính (ví dụ: vết thương do kim nhiễm
bẩn đâm vào). Vì vậy, xét nghiệm sàng lọc như xét nghiệm miễn dịch enzym (EIA) có thể cho kết quả âm tính
và cần lặp lại trong vòng 3 tháng.[42]

• Xét nghiệm RNA HCV là cần thiết để chẩn đoán nhiễm bệnh cấp tính. Xét nghiệm axit nucleic bao gồm phiên
mã ngược, sau đó là PCR (phản ứng chuỗi polymerase), phân tích DNA chuỗi nhánh và khuếch đại qua trung
gian phiên mã (TMA). Kết quả dương tính cho biết tình trạng nhiễm vi-rút đang hoạt động.[46] Không có xét
nghiệm axit nucleic nào được ưu tiên; tuy nhiên TMA là xét nghiệm có độ nhạy cao nhất. Hầu hết các cơ sở y
tế sử dụng PCR vì đây là xét nghiệm phổ biến nhất. Điều quan trọng cần nhớ là 15% đến 45% số người phơi
nhiễm cuối cùng cũng có thể thải trừ vi-rút mà không cần điều trị.[22] Ở những bệnh nhân này, xét nghiệm
kháng thể HCV sẽ vẫn cho kết quả dương tính, tuy nhiên do không còn nhiễm vi-rút huyết nên xét nghiệm axit
nucleic sẽ trở nên âm tính.

• Aminotransferase huyết thanh, đặc biệt là ALT, có thể được dùng để đo mức độ hoạt động của bệnh, mặc dù
độ nhạy và độ đặc hiệu thấp.

Nhiễm bệnh mạn tính

• Xét nghiệm sàng lọc bằng EIA giúp phát hiện các kháng thể kháng vi-rút. Các xét nghiệm axit nucleic tương tự
được dùng cho tình trạng nhiễm bệnh cấp tính giúp xác nhận tình trạng nhiễm vi-rút trong máu ở bệnh nhân
có EIA dương tính hoặc đánh giá hiệu quả của liệu pháp kháng vi-rút. Kết quả dương tính cho biết tình trạng
nhiễm vi-rút đang hoạt động.[46] Kết quả EIA âm tính giả đôi khi xuất hiện ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn
dịch hoặc các bệnh nhân lọc máu.[42] Kết quả dương tính giả có thể xảy ra trong trường hợp bệnh tự miễn.
Việc nghi ngờ kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả đều cần phải xét nghiệm RNA HCV.

• Xét nghiệm thấm thấu miễn dịch tái tổ hợp (RIBA) đặc hiệu hơn EIA và giúp loại trừ kháng thể dương tính
giả, tuy nhiên hiếm khi được sử dụng như một xét nghiệm bổ sung. Xét nghiệm này có thể được sử dụng trong

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

9

http://bestpractice.bmj.com


Viêm gan C Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

các hoàn cảnh phi lâm sàng hoặc cho những người có kết quả xét nghiệm EIA dương tính và RNA HCV âm
tính.[42]

• Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm RNA HCV định lượng trước khi bắt đầu liệu pháp kháng vi-rút để ghi nhận
lại lượng vi-rút trong máu ban đầu. Mỗi bệnh nhân mắc HCV cần xác định kiểu gen vi-rút trước khi điều trị để
xác định phác đồ phù hợp nhất.[45]

Các xét nghiệm xơ hóa gan không xâm lấn
Các xét nghiệm xơ hoá gan không xâm lấn (dấu ấn xơ trong huyết thanh và đo độ đàn hồi thoáng qua sử dụng sóng
siêu âm và tần số thấp để đo độ đàn hồi của gan)[47] có thể gợi ý hoặc loại trừ khả năng xơ hóa tiến triển.[45]

Việc chia giai đoạn vẫn quan trọng với các liệu pháp kháng vi-rút mới để giúp xác định thời gian điều trị tối ưu; tuy
nhiên, các xét nghiệm không xâm lấn để dự đoán xơ hóa đang trở thành tiêu chuẩn điều trị so với phương pháp sinh
thiết gan. Ở châu Âu, các xét nghiệm không xâm lấn như đo độ đàn hồi đã được chấp nhận là biện pháp thay thế cho
sinh thiết gan nhiều hơn; tuy nhiên, bản thân phương pháp đo độ đàn hồi có thể không đủ để kết luận hay loại trừ xơ
hóa nặng.[48] Tại Hoa Kỳ, phương pháp đo độ đàn hồi gan hiện đã được phê duyệt và, cùng với các xét nghiệm xơ
hóa trong huyết thanh, về cơ bản đã thay thế nhu cầu sinh thiết gan để chia giai đoạn bệnh.

Sinh thiết gan
Sinh thiết gan không được dùng để chẩn đoán nhiễm viêm gan C nhưng rất hữu ích trong việc xác định giai đoạn xơ
hóa và mức độ viêm gan. Tuy nhiên, do liệu pháp kháng vi-rút tác động trực tiếp hiện được coi là rất hiệu quả nên
sinh thiết hiếm khi được chỉ định.

Một lý do có thể khác để thực hiện sinh thiết đó là để đánh giá khả năng xơ gan và từ đó bắt đầu chương trình giám
sát ung thư biểu mô tế bào gan. Khám lâm sàng hoặc xét nghiệm đơn thuần không thể chỉ ra xơ gan cho đến khi tình
trạng xơ gan tiến triển.

Có thể cân nhắc tiến hành sinh thiết nếu bệnh nhân và cơ sở y tế muốn có thông tin tiên lượng điểm xơ hóa hoặc đưa
ra quyết định liên quan đến điều trị.[45]

Rủi ro đi kèm với sinh thiết bao gồm chảy máu và chọc các cơ quan khác; tuy nhiên rất hiếm khi xảy ra.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
các thực hành y khoa không an toàn

• Nguyên nhân thường gặp nhất trên thế giới là các thực hành tiêm không an toàn trong quá trình điều trị y tế.[25]

dùng ma túy đường tĩnh mạch hoặc đường mũi

• Nhiều trường hợp nhiễm bệnh do tiêm chích ma túy trái phép[26] tuy nhiên, sử dụng ma túy qua đường mũi cũng
có thể dẫn tới nhiễm bệnh.

• Kết hợp chương trình kim tiêm và bơm tiêm cùng liệu pháp thay thế opioid (ví dụ methadone) làm giảm nhiễm vi-
rút viêm gan C mắc phải ở những người tiêm chích ma túy 71% so với mức giảm thiểu tác hại tối thiểu.[27]

10 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm gan C Chẩn đoán

truyền máu hoặc ghép tạng

• Truyền máu trước năm 1992 hoặc truyền yếu tố đông máu trước năm 1987 là yếu tố nguy cơ tại Hoa Kỳ. Khung
thời gian tương tự áp dụng tại các nước giàu nguồn lực khác (ví dụ: trước tháng 9 năm 1991 [truyền máu] hoặc
1986 [yếu tố đông máu] tại Anh Quốc).

• Các trường hợp nhiễm liên quan đến truyền máu xảy ra trước khi có sàng lọc hiến máu. Hiện nay, ở các nước phát
triển, tình trạng nhiễm bệnh xảy ra ở dưới 1 đơn vị máu trong số 2 triệu đơn vị máu được truyền.[28]

• Bệnh nhân được cấy ghép tạng cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

sinh trong khoảng từ năm 1945 đến 1965

• Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo sàng lọc một lần đối với những
người sinh trong khoảng từ năm 1945 đến 1965 vì đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ lưu hành HCV và bệnh liên
quan cao một cách không tương xứng.[29] Khuyến cáo này không áp dụng cho các nước khác do các phương pháp
sàng lọc cụ thể sẽ phụ thuộc vào dịch tễ học tại địa phương.

uống nhiều rượu

• Làm tăng nguy cơ tiến triển thành xơ gan, mặc dù không mắc phải hoặc thanh thải vi-rút.

đa hình gen interleukin (IL)-28B

• Chủng IL-28B có lợi (C/C) liên quan đến quá trình thanh thải vi-rút tự nhiên; các bệnh nhân có kiểu gen C/C có
khả năng tự loại bỏ tình trạng nhiễm HCV cấp tính cao gấp 3 lần so với các bệnh nhân mắc các chủng ở cùng vị
trí (T/T và C/T).[30]

• Người gốc Phi ít có khả năng mang kiểu gen C/C và do đó có khả năng tự thanh thải HCV thấp nhất.[31]

HIV

• Ít có khả năng thanh thải vi-rút và khả năng tiến triển bệnh gan cao hơn (đặc biệt nếu số lượng CD4 thấp).

bị giam giữ/sống trong trại tập trung

• Tỷ lệ lưu hành bệnh cao hơn ở những người bị giam giữ hoặc sống trong trại tập trung.[15]

Yếu
lọc máu

• Tỷ lệ lưu hành viêm gan C ở các bệnh nhân lọc máu thường cao hơn ở người khỏe mạnh, cho thấy các bệnh nhân
lọc máu có thể có nguy cơ nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) cao hơn.[32]

công tác y tế

• Đối với các nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc dưới da với máu của bệnh nhân có kháng thể kháng HCV dương
tính, nguy cơ truyền bệnh trung bình là 1,8% mặc dù các tỷ lệ theo báo cáo là 6% đến 10%.[33]

hình xăm

• Việc xăm hình ở những người dùng ma túy không tiêm chích có liên quan tới nhiễm HCV (OR 5,74, 95% CI,
1,98-16,66).[34]

nhiều bạn tình

• Nguy cơ lây truyền viêm gan C qua đường quan hệ tình dục thấp.[35]
• Tuy nhiên, phơi nhiễm qua đường tình dục chiếm khoảng 15% số ca bệnh viêm gan C.[36]
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mẹ bị nhiễm (đối với thai nhi)

• Tỷ lệ lây truyền trong giai đoạn chu sinh (lây truyền dọc) là 2,4%.[20]
• Lây truyền HCV từ mẹ sang con tăng lên nếu người mẹ đồng nhiễm HIV hoặc có nồng độ RNA HCV trong huyết

thanh cao.[37]
• Cần lưu ý rằng cho con bú thường được coi là an toàn; tuy nhiên, người mẹ bị nhiễm cần tránh cho con bú nếu

núm vú bị nứt và/hoặc chảy máu.

giới tính nam

• Khả năng thanh thải vi-rút kém hơn và khả năng tiến triển thành xơ gan cao hơn so với nữ giới.[31] [38]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chủ yếu bao gồm các thực hành y khoa không an toàn,[25] tiêm chích ma túy hoặc dùng ma
túy qua đường mũi,[26] và tiền sử truyền máu hoặc ghép tạng.[28]

Các yếu tố chẩn đoán khác

các triệu chứng thể tạng (không thường gặp)

• Viêm gan C mạn tính thường không có triệu chứng, tuy nhiên một số bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng
không đặc hiệu như mệt mỏi, đau cơ hoặc đau khớp.

Chứng vàng da (không thường gặp)

• Có thể gợi ý bệnh gan tiến triển. Ít gặp trong nhiễm cấp tính.

cổ trướng (không thường gặp)

• Cho thấy bệnh gan tiến triển.

các dấu hiệu của bệnh não gan (không thường gặp)

• Lú lẫn, thay đổi ý thức hoặc hôn mê có thể gợi ý bệnh gan tiến triển.

biểu hiện ngoài gan (không thường gặp)

• Đôi khi bệnh nhân có những biểu hiện ngoài gan (ví dụ: viêm mạch, biến chứng ở thận, biểu hiện ngoài da như rối
loạn chuyển hóa porphyria).
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Viêm gan C Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm miễn dịch enzym hoặc các kháng thể viêm gan C

• Các kháng thể âm tính không loại trừ nhiễm HCV ở bệnh nhân nhiễm cấp
tính hoặc ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nặng (ví dụ: nhiễm HIV có
tế bào T <100 tế bào/mL).

• Xét nghiệm thấm thấu miễn dịch tái tổ hợp (RIBA) đặc hiệu hơn xét nghiệm
miễn dịch enzym (EIA) và giúp loại trừ kết quả kháng thể dương tính giả.

• Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ một trong hai phương pháp EIA hoặc RIBA
được thực hiện và các kết quả dương tính được xác nhận bằng khuếch đại
axit nucleic.

dương tính có nghĩa đã phơi
nhiễm với viêm gan C

xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)

• NAAT bao gồm PCR, phân tích DNA chuỗi nhánh và khuếch đại qua trung
gian phiên mã (TMA).

• NAAT được dùng để xác nhận tình trạng nhiễm vi-rút trong máu ở bệnh nhân
có EIA dương tính, khẳng định nhiễm bệnh sớm, hoặc đánh giá hiệu quả của
liệu pháp kháng vi-rút.

• RNA virus viêm gan C biến mất hoặc giảm đi có thể có nghĩa là bệnh nhân
đã thanh thải vi-rút sau khi phơi nhiễm cấp tính và cũng là chỉ điểm chính
cho thấy đáp ứng với liệu pháp kháng vi-rút.[46]

• NAAT cho vi-rút viêm gan C thường được định lượng.

kết quả dương tính cho biết
tình trạng nhiễm vi-rút đang
hoạt động

aminotransferase trong huyết thanh

• Aminotransferase huyết thanh, đặc biệt là alanine aminotransferase (ALT), có
thể được dùng để đo mức độ hoạt động của bệnh, mặc dù độ nhạy và độ đặc
hiệu thấp.

• Chỉ có mối liên hệ yếu giữa mức ALT và mức độ bệnh gan mạn tính, mặc
dù đo ALT liên tiếp có thể hữu ích trong việc theo dõi mức độ hoạt động của
bệnh và đáp ứng điều trị ở một số bệnh nhân.

• Mức ALT không phản ánh tình trạng tiến triển bệnh thành xơ gan.

có thể tăng

xác định kiểu gen của vi-rút

• Mỗi bệnh nhân nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) cần xác định kiểu gen vi-rút
trước khi điều trị để xác định liều và thời gian điều trị và để lựa chọn phác đồ
phù hợp nhất.[45]

dự đoán đáp ứng với liệu pháp
kháng vi-rút

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

các xét nghiệm xơ hóa gan hoặc độ đàn hồi gan không xâm lấn

• Các xét nghiệm xơ hoá gan không xâm lấn (dấu ấn xơ trong huyết thanh và
đo độ đàn hồi thoáng qua sử dụng sóng siêu âm và tần số thấp để đo độ đàn
hồi của gan)[47] có thể gợi ý hoặc loại trừ khả năng xơ hóa tiến triển.[45]

• Ở châu Âu, các xét nghiệm không xâm lấn như đo độ đàn hồi ngày càng được
chấp nhận nhiều hơn là biện pháp thay thế cho sinh thiết gan; tuy nhiên, bản
thân phương pháp đo độ đàn hồi không đủ để kết luận hay loại trừ xơ hóa gan
nặng.[48]

• Tại Hoa Kỳ, phương pháp đo độ đàn hồi gan đã được phê duyệt và, cùng với
các xét nghiệm xơ hóa trong huyết thanh, về cơ bản đã thay thế nhu cầu sinh
thiết gan để xác định giai đoạn bệnh.

có thể gợi ý hoặc loại trừ xơ
hóa tiến triển
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Xét nghiệm Kết quả

Sinh thiết gan

• Không được dùng để chẩn đoán nhiễm viêm gan C nhưng hữu ích trong
việc xác định giai đoạn xơ hóa và mức độ viêm gan. Tuy nhiên, do liệu pháp
kháng vi-rút tác động trực tiếp hiện được coi là rất hiệu quả nên sinh thiết
hiếm khi được chỉ định.

• Một lý do có thể khác để tiến hành sinh thiết đó là để đánh giá khả năng xơ
gan và từ đó đánh giá được nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan.

• Cũng có thể được cân nhắc nếu bệnh nhân và cơ sở y tế muốn có thông tin
tiên lượng điểm xơ hóa hoặc đưa ra quyết định liên quan đến điều trị.[45]

• Rủi ro đi kèm với sinh thiết bao gồm chảy máu và chọc các cơ quan khác; tuy
nhiên rất hiếm khi xảy ra.

có thể cho thấy tình trạng viêm
hoặc xơ hóa

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm gan B mạn tính • Có thể không có dấu hiệu hoặc
triệu chứng phân biệt.

• Xét nghiệm kháng nguyên bề
mặt viêm gan B cho kết quả
dương tính.

• Xét nghiệm kháng thể viêm gan
C cho kết quả âm tính.

Viêm gan do rượu • Có thể có các triệu chứng phụ
thuộc rượu, tuy nhiên các triệu
chứng này không mang tính
chẩn đoán.

• Xét nghiệm kháng thể viêm gan
C cho kết quả âm tính.

Viêm gan nhiễm mỡ • Có thể không có dấu hiệu hoặc
triệu chứng phân biệt.

• Siêu âm có thể thấy gan nhiễm
mỡ.

• Xét nghiệm kháng thể viêm gan
C cho kết quả âm tính.

• Sinh thiết gan thấy viêm gan
nhiễm mỡ.

Bệnh thừa sắt • Có thể không có dấu hiệu hoặc
triệu chứng phân biệt, tuy nhiên
một số bệnh nhân có bệnh tiến
triển cũng có thể có biểu hiện
của bệnh cơ tim, viêm khớp
hoặc đái tháo đường.

• Các chỉ số sắt bất thường
(nhưng chú ý là các bệnh nhân
mắc bệnh gan tiến triển vì bất
cứ nguyên nhân nào, đặc biệt
là những bệnh nhân xơ gan, có
thể có độ bão hòa ferritin và
transferrin rất cao). Xét nghiệm
di truyền đối với gen bệnh thừa
sắt (đột biến C282Y) có thể
giúp ích cho việc phân biệt.

Các bệnh gan mạn tính khác • Các bệnh nhân có thể có tiền sử
hoặc triệu chứng thực thể gợi
ý bệnh về chuyển hóa, tự miễn
hoặc bệnh gan do dùng thuốc.

• Xét nghiệm kháng thể viêm gan
C cho kết quả âm tính.

• Sinh hóa máu hoặc xét nghiệm
huyết thanh, sàng lọc độc chất
hoặc sinh thiết gan có thể khẳng
định chẩn đoán thay thế.

14 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm gan C Chẩn đoán

Các tiêu chí chẩn đoán

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật (CDC): viêm gan C, cấp tính -
định nghĩa ca bệnh năm 2016[49]

Tiêu chuẩn lâm sàng:

• Một tình trạng bệnh có khởi phát riêng rẽ bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng nào phù hợp với viêm gan vi-rút cấp
tính (ví dụ: sốt, đau đầu, khó chịu, chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng), và

• (a) vàng da, hoặc
• (b) Alanine aminotransferase (ALT) huyết thanh tăng cao đạt đỉnh >200 IU/L trong giai đoạn bệnh cấp

tính.

Tiêu chuẩn xét nghiệm:

• Xét nghiệm dương tính với các kháng thể kháng vi-rút viêm gan C (kháng HCV)
• Xét nghiệm phát hiện vi-rút viêm gan C:

• Xét nghiệm axit nucleic (NAT) phát hiện dương tính với RNA HCV (bao gồm xét nghiệm định tính, định
lượng hoặc kiểu gen)

• Xét nghiệm dương tính chỉ ra sự có mặt của (các) kháng nguyên HCV khi và nếu một xét nghiệm (các)
kháng nguyên HCV được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt và khả
dụng.

Ca bệnh có thể:

• Ca bệnh đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng và có kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HCV dương tính nhưng không có
báo cáo về NAT HCV dương tính hay xét nghiệm kháng nguyên HCV dương tính, và

• Không có chuyển đảo xét nghiệm trong vòng 12 tháng hoặc không có báo cáo nào về chuyển đảo xét nghiệm.

Ca bệnh được xác định:

• Ca bệnh đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm phát hiện viêm gan virus C dương tính (NAT HCV hoặc
kháng nguyên HCV), hoặc

• Xét nghiệm kháng thể HCV, kháng nguyên HCV, hoặc NAT được ghi nhận là âm tính, sau đó chuyển thành dương
tính trong vòng 12 tháng đối với bất kì xét nghiệm nào kể trên (chuyển đảo xét nghiệm).

[CDC: hepatitis C, acute - 2016 case definition]

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật (CDC): viêm gan C, mạn tính -
định nghĩa ca bệnh năm 2016[50]

Tiêu chuẩn lâm sàng:

• Không có bằng chứng nào về thông tin lâm sàng và xét nghiệm liên quan chỉ ra tình trạng nhiễm vi-rút cấp tính.
Hầu hết những người nhiễm HCV đều không có triệu chứng; tuy nhiên, nhiều người mắc bệnh gan mạn tính từ
nhẹ đến nặng.

Tiêu chuẩn xét nghiệm:
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• Xét nghiệm dương tính với kháng HCV
• Xét nghiệm phát hiện vi-rút viêm gan C:

• NAT để phát hiện RNA HCV dương tính (bao gồm xét nghiệm định tính, định lượng hoặc kiểu gen)
• Xét nghiệm dương tính chỉ ra sự có mặt của (các) kháng nguyên HCV khi và nếu một xét nghiệm đối với

(các) kháng nguyên HCV được FDA phê duyệt và khả dụng.

Ca bệnh có thể:

• Ca bệnh không đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng hoặc không có báo cáo về tiêu chuẩn lâm sàng, và
• Không có chuyển đảo xét nghiệm trong vòng 12 tháng hoặc không có báo cáo về chuyển đảo xét nghiệm, và
• Có kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HCV dương tính, nhưng không có báo cáo về NAT HCV dương tính hay

xét nghiệm kháng nguyên HCV dương tính.

Ca bệnh được xác định:

• Ca bệnh không đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng hoặc không có báo cáo về tiêu chuẩn lâm sàng, và
• Không có chuyển đảo xét nghiệm trong vòng 12 tháng hoặc không có báo cáo về chuyển đảo xét nghiệm, và
• Xét nghiệm NAT HCV hoặc xét nghiệm kháng nguyên HCV dương tính.

[CDC: hepatitis C, chronic - 2016 case definition]
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Viêm gan C Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu điều trị là nhằm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến
gan, bao gồm bệnh gan giai đoạn cuối và ung thư biểu mô tế bào gan bằng cách điều trị khỏi về mặt vi-rút (bằng chứng là
đáp ứng vi-rút bền vững).[45]

[BMJ Best Practice podcast: hepatitis C - what have been our successes so far?]

Nhiễm khuẩn cấp tính
Không có biện pháp điều trị đặc hiệu nào đối với phơi nhiễm cấp tính cho đến khi tình trạng nhiễm vi-rút trong máu
xuất hiện. Nếu cả bác sĩ và bệnh nhân đều quyết định chấp nhận trì hoãn bắt đầu điều trị, cần theo dõi quá trình đào
thải tự nhiên của vi-rút ở bệnh nhân trong tối thiểu 6 tháng. Nếu xảy ra quá trình đào thải tự nhiên thì không cần điều
trị kháng vi-rút.[45]

Thông thường mất một khoảng thời gian ít nhất 12 tuần kể từ khi phát hiện thấy RNA của vi-rút viêm gan C (HCV)
trong huyết thanh. Ngay cả khi đã quyết định bắt đầu điều trị kháng vi-rút trong vòng 6 tháng đầu sau khi nhiễm vi-
rút, cần theo dõi RNA HCV trong ít nhất 12 đến 16 tuần để cho phép quá trình đào thải virus tự nhiên trước khi bắt
đầu điều trị.[45] Nếu không phát hiện RNA HCV trong vòng 12 đến 16 tuần sau khi phơi nhiễm cấp tính, bệnh nhân
chưa chắc đã nhiễm vi-rút hoặc đã tự đào thải vi-rút.

Nếu điều trị trong 6 tháng đầu, cần điều trị tương tự như với trường hợp nhiễm vi-rút mạn tính.

Nhiễm bệnh mạn tính
Hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD)/Hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến
cáo điều trị kháng vi-rút đối với tất cả các bệnh nhân nhiễm HCV mạn tính, ngoại trừ các bệnh nhân có kỳ vọng sống
ngắn vì không thể điều trị bằng biện pháp điều trị HCV, ghép gan hoặc biện pháp điều trị trực tiếp khác. Các nghiên
cứu cho thấy rằng điều trị ở giai đoạn đầu của bệnh đi liền với kết quả khả quan hơn so với việc chờ đến khi bệnh
tiến triển thêm.[45] Các bệnh nhân có kỳ vọng sống thấp cần được điều trị bởi một bác sĩ chuyên khoa.

Sự phát triển nhanh chóng của các thuốc kháng virus mới (còn gọi là các chất kháng vi-rút tác động trực tiếp, hay
DAA) gần đây dẫn tới những thay đổi trong hướng dẫn điều trị, với các khuyến cáo đang được cập nhật liên tục bởi
AASLD, và người đọc nên xem lại trang web để biết những thay đổi về khuyến cáo.[45] Các quốc gia khác nhau có
thể sử dụng các hướng dẫn khác nhau và các yếu tố chi phí là yếu tố quyết định chính để đưa ra quyết định điều trị tại
một số quốc gia.

[Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C]

Khuyến cáo của AASLD đôi khi cũng gây tranh cãi do những khuyến cáo này có thể khác với thông tin ghi trên nhãn
đã được phê duyệt của một số loại thuốc. Vì vậy, cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi chọn phác đồ điều trị
phù hợp nhất.

Các thành phần của phác đồ thuốc bao gồm:

• Daclatasvir cộng với sofosbuvir
• Elbasvir/grazoprevir
• Glecaprevir/pibrentasvir
• Ledipasvir/sofosbuvir
• Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir
• Sofosbuvir cộng với simeprevir
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• Sofosbuvir/velpatasvir
• Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Các phác đồ này có thể được dùng kèm theo có hoặc không có ribavirin. Các phác đồ cụ thể được sử dụng chủ
yếu phụ thuộc vào kiểu gen và có hay không có tình trạng xơ gan.[45] Hiện nay đã có các chất pangenotypic biểu
hiện hoạt tính kháng lại các kiểu gen 1 đến 6, bao gồm sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
và glecaprevir/pibrentasvir. Một nghiên cứu đa trung tâm giai đoạn 3 cho thấy 99% bệnh nhân được điều trị bằng
glecaprevir/pibrentasvir đạt đáp ứng vi-rút bền vững (SVR) sau 12 tuần ở các bệnh nhân nhiễm vi-rút mạn tính (kiểu
gen 1, 2, 4, 5, hoặc 6) và xơ gan còn bù chưa được điều trị trước đó.[59]

Các phác đồ sử dụng interferon không còn được khuyến cáo cho trường hợp nhiễm HCV do các chất kháng vi-rút tác
động trực tiếp đường uống hiện được coi là liệu pháp đầu tay. Có tới 30% bệnh nhân nhiễm viêm gan C được điều trị
bằng interferon bị trầm cảm nặng. Một nghiên cứu thuần tập dựa trên quần thể trong 12 năm thấy rằng các bệnh nhân
nhiễm viêm gan C có tiền sử trầm cảm do interferon alpha có nguy cơ tái phát trầm cảm cao hơn rất nhiều, ngay cả
khi không còn tiếp tục phơi nhiễm với interferon alpha. Việc sử dụng các chất chống trầm cảm trong quá trình điều trị
bằng interferon alpha không làm giảm nguy cơ tái phát.[60]

Theo một bài tổng quan của Cochrane về 138 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (25.232 bệnh nhân) so sánh các DAA
với không can thiệp hoặc giả dược, dùng đơn độc hoặc cùng với can thiệp, cho thấy rằng các DAA chủ yếu được
nghiên cứu trong thời gian ngắn, với đáp ứng vi-rút bền vững (SVR) là kết quả thay thế, và hiện tại có ít hoặc không
có dữ liệu về ảnh hưởng của các DAA tới tỷ lệ mắc bệnh hoặc tỷ lệ tử vong liên quan đến viêm gan C.[61] AASLD/
IDSA không đồng tình với các kết luận trong tổng quan đó và đã đưa ra phản ứng, buộc các tác giả của bài tổng quan
rút lại hoặc sửa lại kết luận của họ.[62] Hiệp hội Nghiên cứu Gan châu Âu cũng đưa ra câu trả lời của mình về bài
tổng quan trên, thể hiện sự quan ngại sâu sắc về các kết luận của bài tổng quan.[63] Các kết luận của bài tổng qua
được cập nhật tháng 9 năm 2017, lúc này các tác giả kết luận rằng họ không thể xác định được ảnh hưởng của việc
điều trị lâu dài bằng các DAA, không chắc chắn về ảnh hưởng của việc điều trị bằng các DAA tới tỷ lệ mắc bệnh và
tỷ lệ tử vong, và mặc dù các DAA có thể làm giảm số người có thể phát hiện thấy vi-rút trong máu, SVR (là một kết
quả) vẫn cần được đánh giá một cách phù hợp hơn.[61] [64]

Theo dõi
Trước khi bắt đầu điều trị, khuyến cáo thực hiện các đánh giá sau:[45]

• Giai đoạn xơ hóa gan
• Công thức máu
• INR
• Các xét nghiệm về gan
• chức năng thận
• Kiểu gen HCV và phân nhóm HCV
• RNA HCV định lượng (tải lượng vi-rút HCV)
• Tiền sử bệnh gan mất bù và mức độ nặng của bệnh gan sử dụng điểm Child-Turcotte-Pug (ở các bệnh nhân dự

kiến được dùng chất ức chế protease NS3)
• Sự hiện diện của các chất thay thế liên quan đến kháng NS5A  [AASLD/IDSA: HCV resistance primer]
• Xét nghiệm huyết thanh về tình trạng mang thai (ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chuẩn bị bắt đầu phác đồ có

ribavirin).

Việc đưa các chất kháng vi-rút tác động trực tiếp vào phác đồ điều trị HCV có nghĩa là làm tăng nguy cơ xảy ra tương
tác thuốc với các thuốc khác mà bệnh nhân có thể đang dùng đồng thời (ví dụ: thuốc kháng retrovirus, thuốc chống co
giật, thuốc kháng nấm, corticosteroid, statin, thuốc kháng sinh, thảo dược). Cần đánh giá tương tác thuốc có thể xảy
ra trước khi bắt đầu phác đồ kháng vi-rút, đặc biệt là ở các bệnh nhân đồng mắc viêm gan C/HIV đang điều trị bằng
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thuốc kháng retrovirus, vì một số loại thuốc nhất định bị chống chỉ định với các thuốc này hoặc có thể cần điều chỉnh
liều lượng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tái hoạt động viêm gan B
ở các bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp mà đang mắc hoặc từng mắc viêm gan
B.[65] Mặc dù nguy cơ thấp nhưng viêm gan B tái hoạt động dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng về gan (yêu cầu phải
ghép gan) hoặc tử vong. Cần sàng lọc tất cả các bệnh nhân để tìm bằng chứng về hiện mắc hoặc từng mắc viêm gan
B (tức là xét nghiệm HBsAg, kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B [anti-HBs] và kháng thể kháng kháng
nguyên lõi viêm gan B [anti-HBc]) trước khi bắt đầu điều trị bằng các chất kháng vi-rút tác động trực tiếp.[45] Bệnh
nhân cũng cần được theo dõi trong và sau điều trị. Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) của Cơ quan
Dược phẩm châu Âu đồng tình với những khuyến cáo này.[66] Khuyến cáo tiêm vắc-xin viêm gan B đối với tất cả các
cá nhân dễ nhiễm vi-rút.[45]

Đáp ứng điều trị
SVR được định nghĩa là không phát hiện thấy RNA HCV trong huyết thanh trong vòng 12 tuần trở lên sau khi hoàn
tất điều trị, tương quan mật thiết với việc không xuất hiện vi-rút trong thời gian dài.[45]

Một tổng quan hệ thống cho thấy tỷ lệ SVR cao đối với tất cả các phác đồ đã được FDA phê duyệt. Tỷ lệ SVR là
>95% ở các bệnh nhân nhiễm kiểu gen 1 đối với hầu hết các trường hợp kết hợp thuốc và các nhóm bệnh nhân. Tỷ lệ
chung của các tác dụng bất lợi nghiêm trọng và ngưng điều trị là thấp (<10%) ở tất cả các bệnh nhân.[67]

Các bệnh nhân không đạt SVR (tức là do quá trình điều trị không đào thải được vi-rút hoặc đào thải được nhưng
vẫn tái phát sau khi hoàn tất điều trị) có khả năng bị tổn thương gan và lây truyền tiếp diễn sau đó và tiếp tục nhiễm
virus. Các bệnh nhân này cần được theo dõi để phát hiện bệnh gan tiến triển và được xem xét tái điều trị khi có các
phương án điều trị thay thế.[45] Giống như bệnh nhân chưa từng điều trị, các tùy chọn được khuyến cáo dành cho
bệnh nhân đã từng điều trị sẽ khác nhau tùy theo kiểu gen và tình trạng xơ gan có hay không.[45] Tuy nhiên, phác đồ
được khuyến cáo cũng phụ thuộc vào phác đồ dẫn tới thất bại trong điều trị trước đó của bệnh nhân.

Các nhóm bệnh nhân đặc biệt
Có thể cần điều chỉnh các phác đồ và liều lượng sử dụng thuốc ở một số nhóm bệnh nhân: ví dụ như phụ nữ mang
thai, trẻ em, bệnh nhân suy giảm chức năng thận (hoặc bệnh nhân ghép thận), đồng mắc HCV/HIV, xơ gan mất bù và
các bệnh nhân nhiễm HCV tái phát sau ghép gan. Việc điều trị cho các bệnh nhân này không nằm trong phạm vi bài
viết này và cần tham khảo các tài liệu hướng dẫn.[45]

Xơ gan mất bù
Bao gồm bệnh nhân bị tổn thương gan trung bình hoặc nặng (Child Turcotte Pugh loại B hoặc C) có thể hoặc không
phải là ứng viên ghép gan, kể cả những người bị ung thư biểu mô tế bào gan. Các bệnh nhân này phải được giới thiệu
đến bác sĩ có kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh nhân này, lý tưởng nhất là ở trung tâm ghép gan. Phác đồ điều
trị sẽ phụ thuộc vào kiểu gen của bệnh nhân và họ có đủ điều kiện được dùng ribavirin hay không.[45] Có thể sử dụng
thuốc ngoài hướng dẫn. Bệnh nhân bị nhiễm viêm gan C tái phát sau khi ghép gan cũng phải được giới thiệu đến bác
sĩ chuyên khoa để điều trị.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )
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bắt đầu ( tóm tắt )

mới nhiễm virus

1 theo dõi bệnh nhân hoặc bắt đầu điều trị

Cấp tính ( tóm tắt )

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 1a

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): có xơ gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
NS5A): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 1b

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút
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Cấp tính ( tóm tắt )

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): có xơ gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (chất ức chế
NS5A): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 2

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (sofosbuvir +
ribavirin): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (sofosbuvir +
chất ức chế NS5A): có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 3

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

21

http://bestpractice.bmj.com


Viêm gan C Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính ( tóm tắt )

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 4

chưa từng điều trị: có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 5 hoặc 6

chưa từng điều trị: có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Tiếp diễn ( tóm tắt )

xơ gan mất bù

1 giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa
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Viêm gan C Điều trị

Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

mới nhiễm virus

1 theo dõi bệnh nhân hoặc bắt đầu điều trị

» Không có biện pháp điều trị đặc hiệu nào đối với
phơi nhiễm cấp tính cho đến khi tình trạng nhiễm vi-
rút trong máu xuất hiện. Nếu cả bác sĩ và bệnh nhân
đều quyết định chấp nhận trì hoãn bắt đầu điều trị, cần
theo dõi quá trình đào thải tự nhiên của vi-rút ở bệnh
nhân trong tối thiểu 6 tháng. Nếu xảy ra quá trình đào
thải tự nhiên thì không cần điều trị kháng vi-rút.[45]

» Thông thường mất một khoảng thời gian ít nhất 12
tuần kể từ khi phát hiện thấy RNA của vi-rút viêm
gan C (HCV) trong huyết thanh. Ngay cả khi đã quyết
định bắt đầu điều trị kháng vi-rút trong vòng 6 tháng
đầu sau khi nhiễm vi-rút, cần theo dõi RNA HCV
trong ít nhất 12 đến 16 tuần để cho phép quá trình đào
thải virus tự nhiên trước khi bắt đầu điều trị.[45] Nếu
không phát hiện RNA HCV trong vòng 12 đến 16 tuần
sau khi phơi nhiễm cấp tính, bệnh nhân chưa chắc đã
nhiễm vi-rút hoặc đã tự đào thải vi-rút.

» Nếu điều trị trong 6 tháng đầu, cần điều trị tương tự
như với trường hợp nhiễm vi-rút mạn tính.[45]

Cấp tính

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 1a

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Sử dụng cho các
bệnh nhân không có đa hình NS5A ban đầu.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 8-12
tuần
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Cấp tính
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khoảng thời gian khuyến cáo là 8 tuần đối với
bệnh nhân không phải người da đen, không bị
nhiễm HIV và có RNA HCV <6 triệu IU/mL.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®.
Mỗi hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7
vỉ (mỗi vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir và 2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1
tuần. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc
không có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan
nghiêm trọng và chống chỉ định đối với các bệnh
nhân bị tổn thương gan mức độ từ trung bình
đến nặng. FDA drug safety communication: FDA
warns of serious liver injury risk with hepatitis
C treatments Viekira Pak and Technivie http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm
-hoặc-
» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir (có hoặc không có dasabuvir)
có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và chống
chỉ định đối với các bệnh nhân bị tổn thương gan
mức độ từ trung bình đến nặng. FDA drug safety
communication: FDA warns of serious liver injury
risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and
Technivie http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm468634.htm

--VÀ--
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» simeprevir: 150 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Phác đồ thay thế đối
với bệnh nhân có đa hình NS5A ban đầu.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Sử dụng cho các
bệnh nhân không có đa hình NS5A ban đầu.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC
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Cấp tính
» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Phác đồ thay thế đối
với bệnh nhân có đa hình NS5A ban đầu.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Sử dụng cho các
bệnh nhân không có đa hình NS5A ban đầu.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC
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Cấp tính

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®.
Mỗi hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7
vỉ (mỗi vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir và 2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1
tuần. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc
không có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan
nghiêm trọng và chống chỉ định đối với các bệnh
nhân bị tổn thương gan mức độ từ trung bình
đến nặng. FDA drug safety communication: FDA
warns of serious liver injury risk with hepatitis
C treatments Viekira Pak and Technivie http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm
-hoặc-
» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir (có hoặc không có dasabuvir)
có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và chống
chỉ định đối với các bệnh nhân bị tổn thương gan
mức độ từ trung bình đến nặng. FDA drug safety
communication: FDA warns of serious liver injury
risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and
Technivie http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm468634.htm

--VÀ--
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» simeprevir: 150 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC
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Cấp tính
» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Phác đồ thay thế đối
với bệnh nhân có đa hình NS5A ban đầu.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Sử dụng cho các
bệnh nhân không có đa hình NS5A ban đầu.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Phác đồ thay thế đối
với bệnh nhân có đa hình NS5A ban đầu.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp
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Cấp tính
» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12-16
tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Bệnh nhân thuộc
kiểu gen 1a có đa hình NS5A ban đầu phải được
kéo dài thời gian điều trị từ 12 tuần lên 16 tuần.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12-16 tuần; cân nặng ≥75
kg: 1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong
12-16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

» Các chất ức chế protease protein NS3 phi cấu trúc
(NS3) bao gồm telaprevir, boceprevir và simeprevir.
Telaprevir và boceprevir không còn được sử dụng ở
Hoa Kỳ (và một số quốc gia khác); tuy nhiên, một số
bệnh nhân có thể đã từng được điều trị bằng các loại
thuốc này trước đây và đã tái phát.

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): có xơ gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12-16
tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Bệnh nhân thuộc
kiểu gen 1a có đa hình NS5A ban đầu phải được
kéo dài thời gian điều trị từ 12 tuần lên 16 tuần.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12-16 tuần; cân nặng ≥75
kg: 1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong
12-16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

» Các chất ức chế protease protein NS3 phi cấu trúc
(NS3) bao gồm telaprevir, boceprevir và simeprevir.
Telaprevir và boceprevir không còn được sử dụng ở
Hoa Kỳ (và một số quốc gia khác); tuy nhiên, một số
bệnh nhân có thể đã từng được điều trị bằng các loại
thuốc này trước đây và đã tái phát.

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
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Cấp tính
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Không được sử dụng phác đồ này khi simeprevir
không hiệu quả.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (chất ức chế
NS5A): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Trừ các phác đồ kết hợp có chất ức chế protease
NS3/4

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 1b

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 8-12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khoảng thời gian khuyến cáo là 8 tuần đối với
bệnh nhân không phải người da đen, không bị
nhiễm HIV và có RNA HCV <6 triệu IU/mL.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
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Cấp tính
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®.
Mỗi hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7
vỉ (mỗi vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir và 2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1
tuần. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc
không có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan
nghiêm trọng và chống chỉ định đối với các bệnh
nhân bị tổn thương gan mức độ từ trung bình
đến nặng. FDA drug safety communication: FDA
warns of serious liver injury risk with hepatitis
C treatments Viekira Pak and Technivie http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm

HOẶC

» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir (có hoặc không có dasabuvir)
có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và chống
chỉ định đối với các bệnh nhân bị tổn thương gan
mức độ từ trung bình đến nặng. FDA drug safety
communication: FDA warns of serious liver injury
risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and
Technivie http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm468634.htm

HOẶC

» simeprevir: 150 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®.
Mỗi hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7
vỉ (mỗi vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir và 2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1
tuần. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc
không có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan
nghiêm trọng và chống chỉ định đối với các bệnh
nhân bị tổn thương gan mức độ từ trung bình
đến nặng. FDA drug safety communication: FDA
warns of serious liver injury risk with hepatitis
C treatments Viekira Pak and Technivie http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm

HOẶC
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Cấp tính
» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir (có hoặc không có dasabuvir)
có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và chống
chỉ định đối với các bệnh nhân bị tổn thương gan
mức độ từ trung bình đến nặng. FDA drug safety
communication: FDA warns of serious liver injury
risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and
Technivie http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm468634.htm

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®. Mỗi
hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7 vỉ (mỗi
vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và
2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1 tuần.

HOẶC

» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir.

HOẶC

» simeprevir: 150 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC
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Viêm gan C Điều trị
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Cấp tính

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir và dasabuvir:
25 mg (ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100
mg (ritonavir) uống mỗi ngày một lần và 250 mg
(dasabuvir) uống mỗi ngày hai lần trong 12 tuần
Được cung cấp với tên gọi là Viekira Pak®.
Mỗi hộp chứa 28 viên nén được đóng thành 7
vỉ (mỗi vỉ có 2 viên nén ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir và 2 viên nén dasabuvir) dùng trong 1
tuần. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc
không có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan
nghiêm trọng và chống chỉ định đối với các bệnh
nhân bị tổn thương gan mức độ từ trung bình
đến nặng. FDA drug safety communication: FDA
warns of serious liver injury risk with hepatitis
C treatments Viekira Pak and Technivie http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm

HOẶC

» dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 3 viên
nén uống (giải phóng chậm) mỗi ngày một lần
trong 12 tuần
Mỗi viên nén giải phóng hai pha chứa 200
mg dasabuvir/8,33 mg ombitasvir/50 mg
paritaprevir/33,33 mg ritonavir. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir (có hoặc không có dasabuvir)
có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và chống
chỉ định đối với các bệnh nhân bị tổn thương gan
mức độ từ trung bình đến nặng. FDA drug safety
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
communication: FDA warns of serious liver injury
risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and
Technivie http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm468634.htm

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
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Viêm gan C Điều trị
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Cấp tính
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

» Các chất ức chế protease protein NS3 phi cấu trúc
(NS3) bao gồm telaprevir, boceprevir và simeprevir.
Telaprevir và boceprevir không còn được sử dụng ở
Hoa Kỳ (và một số quốc gia khác); tuy nhiên, một số
bệnh nhân có thể đã từng được điều trị bằng các loại
thuốc này trước đây và đã tái phát.

đã từng điều trị (chất ức chế
protease NS3 + peginterferon/
ribavirin): có xơ gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

» Các chất ức chế protease protein NS3 phi cấu trúc
(NS3) bao gồm telaprevir, boceprevir và simeprevir.
Telaprevir và boceprevir không còn được sử dụng ở
Hoa Kỳ (và một số quốc gia khác); tuy nhiên, một số
bệnh nhân có thể đã từng được điều trị bằng các loại
thuốc này trước đây và đã tái phát.

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Không được sử dụng phác đồ này khi simeprevir
không hiệu quả.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (không phải
chất ức chế NS5A, phác đồ
chứa sofosbuvir): có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
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Cấp tính
HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45]

đã từng điều trị (chất ức chế
NS5A): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Trừ các phác đồ kết hợp có chất ức chế protease
NS3/4

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45]

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 2

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
16-24 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg uống mỗi ngày một lần trong
16-24 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
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Viêm gan C Điều trị
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Cấp tính
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
16-24 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg uống mỗi ngày một lần trong
16-24 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (sofosbuvir +
ribavirin): có hoặc không có xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (sofosbuvir +
chất ức chế NS5A): có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
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Cấp tính
» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 3

chưa từng điều trị: không xơ
gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

chưa từng điều trị: có xơ gan
còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm RAS tìm
Y93H đối với bệnh nhân xơ gan. Nếu có, ribavirin
phải được đưa vào phác đồ hoặc sofosbuvir/
velpatasvir/voxilaprevir phải được xem xét.

Các lựa chọn thứ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Có sẵn dưới dạng liều cố định Chỉ sử dụng nếu có
đột biến Y93H.

HOẶC

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
24 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg uống mỗi ngày một lần trong
24 tuần

HOẶC

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
24 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg uống mỗi ngày một lần trong
24 tuần
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 24 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 24 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
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Cấp tính
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm RAS ban
đầu tìm Y93H. Nếu xác định có chất thay thế
Y93H, phải sử dụng phác đồ khác hoặc phải thêm
ribavirin tùy theo cân nặng làm lựa chọn thay thế.

Các lựa chọn thứ cấp

» daclatasvir: 60 mg uống mỗi ngày một lần trong
12 tuần
Có thể cần điều chỉnh liều daclatasvir khi sử dụng
đồng thời với chất cảm ứng hoặc chất ức chế
CYP3A.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định. Chỉ
sử dụng nếu có đột biến Y93H.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng kết hợp liều cố định.
-và-
» sofosbuvir: 400 mg qua uống mỗi ngày một lần
trong 12 tuần

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng kết hợp liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC
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Cấp tính
» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Dành cho bệnh nhân đã thất bị trong điều trị bằng
chất ức chế NS5A trước đây và bị xơ gan, khuyến
cáo nên sử dụng ribavirin theo cân nặng. Chống chỉ
định đối với phụ nữ mang thai và nam giới có bạn
tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 4

chưa từng điều trị: có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần (không xơ gan) hoặc 12 tuần
(mắc xơ gan còn bù)
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
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Cấp tính

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 25 mg
(ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100 mg
(ritonavir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc không
có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan nghiêm
trọng và chống chỉ định đối với các bệnh nhân bị
tổn thương gan mức độ từ trung bình đến nặng.
FDA drug safety communication: FDA warns of
serious liver injury risk with hepatitis C treatments
Viekira Pak and Technivie http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin):
không xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khuyến cáo sử dụng phác đồ này đối với các bệnh
nhân bị tái phát về mặt vi rút sau đợt điều trị trước.
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Cấp tính

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 25 mg
(ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100 mg
(ritonavir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc không
có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan nghiêm
trọng và chống chỉ định đối với các bệnh nhân bị
tổn thương gan mức độ từ trung bình đến nặng.
FDA drug safety communication: FDA warns of
serious liver injury risk with hepatitis C treatments
Viekira Pak and Technivie http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Đây là phác đồ dành cho bệnh nhân có kiểu
gen 4 mà trước đó đã thất bại trong điều trị vi-
rút (không thể ức chế hoặc bùng phát) khi sử
dụng peginterferon/ribavirin. Những người này
phải được điều trị trong 16 tuần và bổ sung
thêm ribavirin dựa theo cân nặng vào elbasvir/
grazoprevir.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có xơ
gan còn bù

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Khuyến cáo sử dụng phác đồ này đối với các bệnh
nhân bị tái phát về mặt vi rút sau đợt điều trị trước
bằng peginterferon/ribavirin.

HOẶC

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

Các lựa chọn thứ cấp

» ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 25 mg
(ombitasvir)/150 mg (paritaprevir)/100 mg
(ritonavir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (có hoặc không
có dasabuvir) có thể gây tổn thương gan nghiêm
trọng và chống chỉ định đối với các bệnh nhân bị
tổn thương gan mức độ từ trung bình đến nặng.
FDA drug safety communication: FDA warns of
serious liver injury risk with hepatitis C treatments
Viekira Pak and Technivie http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm468634.htm
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» elbasvir/grazoprevir: 50 mg (elbasvir)/100 mg
(grazoprevir) uống mỗi ngày một lần trong 16 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
Đây là phác đồ dành cho bệnh nhân có kiểu
gen 4 mà trước đó đã thất bại trong điều trị vi-
rút (không thể ức chế hoặc bùng phát) khi sử
dụng peginterferon/ribavirin. Những người này
phải được điều trị trong 16 tuần và bổ sung
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Viêm gan C Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
thêm ribavirin dựa theo cân nặng vào elbasvir/
grazoprevir.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong16 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 16 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.
-và-
» ribavirin: cân nặng <75 kg: 1000 mg/ngày chia
thành 2 liều uống trong 12 tuần; cân nặng ≥75 kg:
1200 mg/ngày chia thành 2 liều uống trong 12 tuần
Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai và nam
giới có bạn tình nữ đang mang thai.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

nhiễm vi-rút mạn tính: kiểu gen 5 hoặc 6

chưa từng điều trị: có hoặc
không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp
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Viêm gan C Điều trị

Cấp tính
» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần (không xơ gan) hoặc 12 tuần
(mắc xơ gan còn bù)
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị
(peginterferon/ribavirin): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» glecaprevir/pibrentasvir: 300 mg
(glecaprevir)/120 mg (pibrentasvir) uống mỗi ngày
một lần trong 8 tuần (không xơ gan) hoặc 12 tuần
(mắc xơ gan còn bù)
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» ledipasvir/sofosbuvir: 90 mg (ledipasvir)/400 mg
(sofosbuvir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

HOẶC

» sofosbuvir/velpatasvir: 400 mg (sofosbuvir)/100
mg (velpatasvir) uống mỗi ngày một lần trong 12
tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
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Viêm gan C Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

đã từng điều trị (liệu pháp
DAA có chất ức chế NS5A): có
hoặc không có xơ gan

1 Liệu pháp kháng vi-rút

Các lựa chọn sơ cấp

» sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: 400 mg
(sofosbuvir)/100 mg (velpatasvir)/100 mg
(voxilaprevir) uống mỗi ngày một lần trong 12 tuần
Được cung cấp theo dạng bào chế liều cố định.

» Các thuốc uống tác động trực tiếp được Hiệp hội
Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo. Phác đồ cụ
thể phụ thuộc vào kiểu gen và việc có hay không có xơ
gan. Các phác đồ theo khuyến cáo được trình bày bên
dưới; tuy nhiên, do các hướng dẫn này được cập nhật
thường xuyên nên cần tham khảo bản mới nhất để biết
các khuyến cáo được cập nhật gần nhất.[45] Các quốc
gia khác nhau có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn khác
nhau.

Tiếp diễn

xơ gan mất bù

1 giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa

» Bao gồm bệnh nhân có tổn thương gan trung bình
hoặc nặng (Child Turcotte Pugh loại B hoặc C) có thể
hoặc không phải là ứng viên ghép gan, kể cả những
người bị ung thư biểu mô tế bào gan.

» Bệnh nhân phải được giới thiệu đến bác sĩ có kinh
nghiệm trong việc điều trị các bệnh nhân này, lý tưởng
nhất là ở trung tâm ghép gan. Phác đồ điều trị sẽ phụ
thuộc vào kiểu gen của bệnh nhân và họ có đủ điều
kiện được dùng ribavirin hay không.[45] Có thể sử
dụng thuốc ngoài hướng dẫn.

» Bệnh nhân bị nhiễm viêm gan C tái phát sau khi
ghép gan cũng phải được giới thiệu đến bác sĩ chuyên
khoa để điều trị.
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Viêm gan C Điều trị

Giai đoạn đầu

Các phác đồ thay thế sử dụng daclatasvir
Daclatasvir kèm theo asunaprevir (chất ức chế protease tương tự nucleoside) hiện đang được thử nghiệm ở các bệnh
nhân bị nhiễm kiểu gen 1b.[68] Daclatasvir kèm theo asunaprevir cộng với beclabuvir (chất ức chế polymearase không
nucleotide) hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 3.[69] Phác đồ này cũng sẽ có tác dụng với nhiễm kiểu gen 1a.

Các phương pháp điều trị khác
Các tác nhân bảo vệ tế bào không đặc hiệu có thể giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do nhiễm vi-rút. Các nghiên cứu đang
được thực hiện sẽ đánh giá các phương pháp phân tử để điều trị viêm gan C, ví dụ như các hạt RNA can thiệp kích thước
nhỏ (làm câm gen).[70]
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Viêm gan C Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Theo dõi trong quá trình điều trị

• Công thức máu: sau 4 tuần điều trị và theo chỉ định lâm sàng, đặc biệt là ở các bệnh nhân đang dùng ribavirin.
• Chức năng thận: sau 4 tuần điều trị và theo chỉ định lâm sàng.
• Chức năng gan: sau 4 tuần điều trị và theo chỉ định lâm sàng. Mức độ hoạt động của alanine aminotransferase

(ALT) tăng gấp 10 lần hoặc tăng dưới 10 lần đi kèm với tình trạng yếu, buồn nôn, nôn, vàng da hoặc bilirubin,
phosphatase kiềm hoặc INR tăng mạnh ở tuần 4 cảnh báo cần dừng điều trị. Tình trạng ALT tăng dưới 10 lần
và không có triệu chứng cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ và xét nghiệm lại 2 tuần một lần. Nếu các nồng độ
tăng kéo dài, cần cân nhắc dừng điều trị. Các bệnh nhân đang dùng elbasvir/grazoprevir cần được theo dõi ở
tuần thứ 8 và tuần thứ 12 nếu được điều trị trong 16 tuần.

• RNA HCV (tải lượng vi-rút HCV): khuyến cáo thực hiện sau 4 tuần điều trị và ở tuần thứ 12 sau khi hoàn tất
điều trị. Có thể được cân nhắc khi kết thúc điều trị và 24 tuần hoặc lâu hơn sau khi hoàn tất điều trị. Nếu phát
hiện RNA HCV ở tuần điều trị thứ 4, khuyến cáo lặp lại xét nghiệm sau điều trị thêm 2 tuần nữa. Nếu RNA
HCV tăng hơn 10 lần, khuyến cáo nên dừng điều trị.[45]

• Haemoglobin: thiếu máu là tác dụng bất lợi thường gặp với ribavirin và cần theo dõi haemoglobin huyết thanh
trong quá trình điều trị. Haemoglobin nền và phần trăm haemoglobin giảm (cùng với mức lọc cầu thận ước
tính) đã được dùng để dự đoán nguy cơ thiếu máu trong một nghiên cứu.[86]

• Xét nghiệm mang thai: khuyến cáo thực hiện sau mỗi khoảng thời gian thích hợp, trong và 6 tháng sau khi điều
trị bằng các phác đồ chứa ribavirin.

• Khác: cần theo dõi các bệnh nhân trong quá trình điều trị để biết mức độ tuân thủ, tác dụng bất lợi và tương
tác thuốc. Các bệnh nhân mắc xơ gan còn bù đang điều trị bằng các phác đồ có paritaprevir/ritonavir cần được
đánh giá về các dấu hiệu của bệnh gan mất bù như bệnh não hoặc cổ trướng và với bảng xét nghiệm gan ở
tuần điều trị thứ 2 và thứ 4, đồng thời theo chỉ định lâm sàng. Cần ngưng sử dụng các phác đồ có paritaprevir/
ritonavir nếu bệnh nhân bị cổ trướng, bệnh não hoặc bilirubin trực tiếp, AST hoặc ALT tăng mạnh.[45]

Viêm gan B tái hoạt động

• Các ca viêm gan B tái hoạt động đã được báo cáo trong hoặc sau khi trị liệu bằng các chất kháng vi-rút tác
động trực tiếp.[65] [66]

• Cần đánh giá tình trạng nhiễm viêm gan B cho tất cả các bệnh nhân bằng cách xét nghiệm HBsAg, kháng thể
kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) và kháng thể kháng kháng nguyên lõi viêm gan B (anti-
HBc) trước khi bắt đầu điều trị bằng các chất kháng vi-rút tác động trực tiếp. Khuyến cáo tiêm vắc-xin viêm
gan B đối với tất cả các cá nhân dễ nhiễm vi-rút.[45]

• Ở các bệnh nhân dương tính với HBsAg, phải làm xét nghiệm DNA của vi-rút viêm gan B trước khi bắt đầu
điều trị. Các bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn điều trị viêm gan B hoạt động phải được bắt đầu trị liệu viêm gan
B cùng lúc hoặc trước khi bắt đầu sử dụng các thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp. Các bệnh nhân không
đáp ứng tiêu chuẩn điều trị cần được: (1) bắt đầu liệu pháp kháng vi-rút dự phòng đối với viêm gan B và tiếp
tục cho đến 12 tuần sau khi hoàn tất liệu pháp kháng vi-rút tác động trực tiếp; hoặc (2) theo dõi trong và ngay
sau khi áp dụng liệu pháp kháng vi-rút tác động trực tiếp (tải lượng DNA của vi-rút viêm gan B), và điều trị
kháng vi-rút viêm gan B trong trường hợp DNA của vi-rút viêm gan B tăng >10 lần so với ban đầu hoặc lên
đến >1000 IU/mL ở các bệnh nhân có tải lượng DNA của vi-rút viêm gan B trước đây không phát hiện được
hoặc không định lượng được.[45]

• Ở các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với anti-HBs hoặc anti-HBc, cần xem xét tình trạng viêm
gan B tái hoạt động trong trường hợp men gan tăng không rõ nguyên nhân trong (hoặc sau) khi điều trị bằng
các thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp.[45]

Theo dõi ở các bệnh nhân đạt được đáp ứng vi-rút bền vững (SVR)

• SVR được định nghĩa là trường hợp không phát hiện được RNA HCV trong huyết thanh trong vòng 12 tuần
trở lên sau khi hoàn tất điều trị, tương quan mật thiết với việc không xuất hiện vi-rút trong thời gian dài.[45]

• Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) khuyến cáo như sau:[45]
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• Siêu âm: 6 tháng một lần ở các bệnh nhân bị xơ hóa gan tiến triển (giai đoạn 3 hoặc 4) để sàng lọc ung
thư biểu mô tế bào gan.

• Nội soi: để sàng lọc giãn tĩnh mạch thực quản ở các bệnh nhân xơ gan.
• RNA HCV (tải lượng vi-rút HCV): để xét nghiệm tái phát hoặc tái nhiễm ở các bệnh nhân đang có các

yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh hoặc nếu xuất hiện tình trạng rối loạn chức năng gan không rõ nguyên nhân.
• Cần đánh giá các nguyên nhân khác dẫn tới bệnh gan ở các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm gan bất

thường kéo dài sau SVR.

• Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ khuyến cáo như sau ở các bệnh nhân đạt SVR sau khi điều trị bằng các phác đồ
kháng vi-rút tác động trực tiếp:[74]

• Đáp ứng vi-rút: xác nhận ở tuần 48 sau điều trị.
• Nội soi: tiếp tục sàng lọc giãn tĩnh mạch ở tất cả các bệnh nhân xơ gan. Nếu không bị giãn tĩnh mạch

trong vòng 2 đến 3 năm, không cần theo dõi thêm ở các bệnh nhân không có nguy cơ bệnh gan tiến
triển.

• Siêu âm: tiếp tục theo dõi lâu dài ung thư biểu mô tế bào gan ở các bệnh nhân bị xơ hóa giai đoạn 3
hoặc xơ gan không xác định. Không khuyến cáo theo dõi đối với các bệnh nhân bị xơ hóa ở những giai
đoạn đầu.

Theo dõi ở các bệnh nhân không đạt được SVR

• Các bệnh nhân không đạt được SVR (tức là do quá trình điều trị không đào thải được vi-rút hoặc đào thải
được nhưng vẫn tái phát sau khi hoàn tất điều trị) có khả năng bị tổn thương gan và lây truyền tiếp diễn sau đó
và tiếp tục nhiễm vi-rút.[45]

• Công thức máu, INR và các xét nghiệm về gan: 6 đến 12 tháng một lần để đánh giá mức độ tiến triển
bệnh.[45]

• Siêu âm: 6 tháng một lần ở các bệnh nhân bị xơ hóa gan tiến triển (giai đoạn 3 hoặc 4) để sàng lọc ung thư
biểu mô tế bào gan.[45]

• Nội soi: để sàng lọc giãn tĩnh mạch thực quản ở các bệnh nhân xơ gan[45]
• Khuyến cáo đánh giá để tái điều trị khi có các phương án điều trị thay thế.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được tư vấn như sau khi sử dụng kết hợp liệu pháp kháng vi-rút chứa ribavirin:

• Yêu cầu cả nam và nữ sử dụng biện pháp tránh thai nghiêm ngặt trong quá trình điều trị và trong vòng 6 tháng
sau khi kết thúc điều trị.

Bệnh nhân cũng phải được khuyến cáo rằng:

• Cần tránh tất cả các đồ uống có cồn, do một số dữ liệu cho thấy chỉ cần một lượng nhỏ 140g hàng tuần cũng
có thể làm tốc độ xơ gan tăng gấp ba[87]

• Không cần hạn chế paracetamol, trừ những người bị xơ gan có thể dùng liều an toàn tối đa 2g/ngày (một nửa
liều lượng tối đa ở bệnh nhân khỏe mạnh)

• Cần thận trọng khi dùng các loại thuốc mới, kể cả các loại thuốc kê theo toa và thuốc không kê theo toa cũng
như thảo dược do một số các loại thuốc này có thể tương tác với liệu pháp kháng vi-rút

• Việc điều chỉnh liều lượng thuốc chỉ cần thiết ở bệnh nhân bị xơ gan, trong trường hợp này, thường có thể sử
dụng hướng dẫn trên nhãn bao bì thuốc.

Tất cả các bệnh nhân cần được giáo dục về cách tránh lây truyền vi-rút sang cho người khác cũng như cách dùng
thuốc sao cho đúng (ví dụ: tần suất, phối hợp với ăn uống).[45]
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Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Tái hoạt động viêm gan B liên quan đến điều trị ngắn hạn thấp

Các ca viêm gan B tái hoạt động đã được báo cáo trong hoặc sau khi trị liệu bằng các chất kháng vi-rút tác động trực
tiếp.[65] [66]Tình trạng này ở các bệnh nhân đồng nhiễm viêm gan B mạn tính và viêm gan C xảy ra thường xuyên
hơn so với các bệnh nhân nhiễm viêm gan B đã khỏi.[78]

Cần đánh giá tình trạng nhiễm viêm gan B cho tất cả các bệnh nhân bằng cách xét nghiệm HBsAg, kháng thể kháng
kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) và kháng thể kháng kháng nguyên lõi viêm gan B (anti-HBc) trước khi
bắt đầu trị liệu bằng các chất kháng vi-rút tác động trực tiếp. Khuyến cáo tiêm vắc-xin viêm gan B đối với tất cả các cá
nhân dễ nhiễm vi-rút.[45]

Ở các bệnh nhân dương tính với HBsAg, phải làm xét nghiệm DNA viêm gan B trước khi bắt đầu trị liệu. Các bệnh
nhân đáp ứng tiêu chuẩn điều trị viêm gan B hoạt động nên được bắt đầu điều trị viêm gan B cùng lúc hoặc trước khi
bắt đầu sử dụng các thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp. Các bệnh nhân có nồng độ DNA viêm gan B thấp hoặc
không phát hiện được phải được theo dõi ít nhất 4 tuần một lần để xem viêm gan B có tái hoạt động (bằng DNA viêm
gan B) hay không, và, nếu nồng độ DNA viêm gan B đáp ứng tiêu chuẩn điều trị, phải bắt đầu tiến hành điều trị viêm
gan B.[45]

Ở các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với anti-HBs hoặc anti-HBc, cần xem xét tình trạng viêm gan B tái
hoạt động trong trường hợp men gan tăng không rõ nguyên nhân trong (hoặc sau) khi điều trị bằng các thuốc kháng vi-
rút tác động trực tiếp.[45]

trầm cảm nghiêm trọng liên quan đến interferon dài hạn cao

Có tới 30% bệnh nhân nhiễm viêm gan C được điều trị bằng interferon bị trầm cảm nặng. Một nghiên cứu thuần tập
dựa trên quần thể trong 12 năm cho thấy các bệnh nhân nhiễm viêm gan C có tiền sử trầm cảm do interferon alpha có
nguy cơ tái phát trầm cảm cao hơn rất nhiều, ngay cả khi không còn tiếp tục phơi nhiễm với interferon alpha. Việc sử
dụng các chất chống trầm cảm trong quá trình điều trị bằng interferon alpha không làm giảm nguy cơ tái phát.[60]

xơ gan dài hạn trung bình

Chỉ 2% đến 20% những người bị nhiễm mạn tính tiến triển thành xơ gan, thường trong khoảng thời gian từ 20 đến 25
năm.[42] Nguy cơ tiến triển thành xơ gan tăng theo thời gian bị nhiễm mạn tính.

Các bệnh nhân đồng nhiễm HIV và những người uống rượu từ mức trung bình đến nhiều có thể tiến triển thành xơ
gan nhanh hơn nhiều.

Ung thư gan dài hạn thấp

Ung thư biểu mô tế bào gan thường chỉ thấy ở các bệnh nhân nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) bị xơ gan nhưng cũng có
thể xảy ra ở các bệnh nhân không bị xơ gan.[83]

Tỷ lệ mắc mới ở các nước phương Tây gia tăng trong 2 thập kỷ qua, chủ yếu do lượng người mắc viêm gan C
nhiều.[84] [85]

Biểu hiện bao gồm đau bụng, lơ mơ hoặc sút cân; ngoài ra, có thể phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan qua chụp X-
quang và có thể không có triệu chứng. Có thể nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan ở các bệnh nhân xơ gan nếu các
bệnh nhân này mất bù.

biến chứng về khớp biến thiên cao
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Các biểu hiện về khớp của viêm gan C bao gồm đau cơ, mệt mỏi, đau khớp và viêm khớp.

Các biểu hiện tự miễn gồm có hội chứng Sjogren.

biến chứng trên da biến thiên trung bình

Tổn thương da đi kèm bao gồm rối loạn chuyển hóa porphyria và lichen phẳng.

cryoglobulin huyết biến thiên trung bình

Cryoglobulin là các globulin miễn dịch đơn hoặc hỗn hợp trải qua quá trình lắng đọng thuận nghịch ở nhiệt độ thấp.
Cryoglobulin lắng đọng ở da, thận và các khớp. Bệnh nhân có thể có biểu hiện mệt mỏi, đau khớp, bệnh lý thần kinh
ngoại biên, ban xuất huyết có thể sờ thấy hoặc viêm cầu thận.[79]

Dạng thường gặp nhất ở người nhiễm viêm gan C là cryoglobulin huyết (hỗn hợp) tuýp II. Cryoglobulin huyết có khả
năng không xuất hiện triệu chứng cao và khả năng xuất hiện triệu chứng thấp.

Không có nhiều bằng chứng ủng hộ việc sử dụng rituximab kết hợp với liệu pháp kháng vi-rút để điều trị viêm mạch ở
da và một số kết quả xét nghiệm. Hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định chiến lược điều trị tốt nhất cho biến chứng
này ngoài liệu pháp kháng vi-rút.[80]

[Fig-1]

viêm cầu thận biến thiên thấp

Bệnh thận thường gặp nhất liên quan đến nhiễm viêm gan C là viêm cầu thận màng tăng sinh, có thể biểu hiện protein
niệu, tiểu máu và thậm chí phù, tăng huyết áp và suy thận.[81]

biến chứng ở mắt biến thiên thấp

Biểu hiện ở mắt bao gồm viêm kết giác mạc khô (khô mắt), đây có thể là biểu hiện của hội chứng Sjogren và loét
Mooren (tình trạng loét giác mạc tiến triển nhanh gây đau).[82] Có thể chẩn đoán bằng cách loại trừ các nguyên nhân
khác gây loét giác mạc.

Tiên lượng

Một nghiên cứu tại châu Âu cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 91% và tỷ lệ sống sót sau 10 năm là 79% ở các bệnh
nhân mắc viêm gan C và xơ gan còn bù.[42] [71] Trong số các bệnh nhân mắc xơ gan còn bù, tình trạng mất bù phát triển
ở 18% số bệnh nhân sau 5 năm và ở 30% sau 10 năm.[72] [73] Đối với các bệnh nhân xơ gan mất bù, tỷ lệ sống sót sau 5
năm chỉ là 50%. Mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng tình trạng tái phát vẫn có thể xảy ra sau khi đáp ứng vi-rút bền vững.[74]

Một nghiên cứu của Ý trên gần 200 người bị nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) bị xơ gan còn bù đã theo dõi tiếp trong 14
năm cho thấy nguy cơ tử vong là khoảng 2,5% mỗi năm nhưng nếu bị giãn tĩnh mạch thực quản từ đầu thì con số này sẽ
tăng gấp đôi (5% mỗi năm). Ngoài ra, người ta cũng đã xác nhận được rằng kiểu gen 1b, kiểu gen phổ biến nhất trên toàn
thế giới có liên quan đến nguy cơ bị ung thư biểu mô tế bào gan, mất bù gan cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.[75] Tương
tự, kiểu gen 3 có liên quan đến nguy cơ cao hơn bị xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan.[76]

Tỷ lệ tử vong ngày càng cao và số lượng ca tử vong liên quan đến HCV hiện nay đã vượt qua số lượng ca tử vong liên
quan đến HIV/AIDS tại Hoa Kỳ. Số ca tử vong do HCV là 19.659 ca vào năm 2014 (5 ca tử vong trên dân số 100.000
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người), chủ yếu là các bệnh nhân thuộc độ tuổi từ 55 đến 64 tuổi (25 ca tử vong trên dân số 100.000 người tức 50,9%
trong số tất cả các ca tử vong liên quan đến HCV). Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn khoảng 2,6 lần so với nữ giới.[12]

Một nghiên dựa trên quần thể tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong vượt mức ở các bệnh nhân nhiễm HCV có thể
là do các hành vi gây ra nguy cơ cho sức khỏe có thể điều chỉnh được (tức là hút thuốc, uống rượu hoặc sử dụng tiền chất
gây nghiện, không vận động thể chất và chế độ ăn uống không lành mạnh) hơn là do nhiễm HCV.[77]
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1. CDC: hepatitis C, acute - 2016 case definition (external link)

2. CDC: hepatitis C, chronic - 2016 case definition (external link)

3. BMJ Best Practice podcast: hepatitis C - what have been our successes so far? (external link)

4. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C (external link)

5. AASLD/IDSA: HCV resistance primer (external link)

6. FDA drug safety communication: FDA warns of serious liver injury risk with hepatitis C treatments Viekira Pak
and Technivie (external link)
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Viêm gan C Hình ảnh

Hình ảnh

Hình 1: Ca bệnh hoại tử ngón bất thường do cryoglobulin liên quan đến viêm gan C gây ra

Abdel-Gadir A, Patel, K, Dubrey SW. Cryoglobulinaemia gây ra hoại tử ngón tay trong một trường hợp viêm gan C. Báo
cáo ca bệnh BMJ. 2010
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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