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ĐẶT VẤN ĐỀ

Tỉ lệ mắc : 

Theo báo cáo của WHO có 170 triệu người HCV, chiếm 3% dân số [1]. 

Tỉ lệ HCV/HIV là 8% (phân tích gộp số liệu 2008-2018)

Tại VN thì tỉ lệ là 33 % ( OPC Quảng Ninh, 

Diễn biến VGC  và các yếu tố liên quan đến xơ hóa gan, xơ gan ở 
người nhiễm HCV

Diễn biến từ cấp sang mạn tính, xơ hóa gan, xơ gan hoặc ung thư gan
:xơ gan chiếm tỉ lệ10-15% của HCV mạn tính[7]
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Xơ hóa gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố tuổi, suy giảm miễn dịch, thuốc
sử dụng rượu người nam 30 g/ngày và nữ là >20 g/ngày, đồng mắc

Tiếp cận điều trị DAAs: Hiệu quả rõ rệt trong điều trị HCV, nhưng tỉ lệ
thấp (Khảo sát tại OPC Hải Dương 25% (2018)-

Theo dõi diễn biến xơ hóa gan sau điều trị DAAs chưa có nhiều- Lý do 
chúng tôi thực hiện đề tài
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MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

1. Xác định diễn biến xơ hoá gan của viêm gan vi rút C trên bệnh nhân

đồng HIV đã hoàn thành điều trị DAAs tại phòng khám HIV-BV

Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

2. Các yếu tố liên quan đến xơ hóa gan trên nhóm bệnh nhân nghiên

cứu.
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

• Là người đồng nhiễm HCV/HIV đã điều trị DAAs đang theo dõi tại OPC- BVBNDTW

Tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu:

• ĐANG điều trị ARV và đã hoàn thành điều trị thuốc DAAs cho VG C mạn tính (điều trị theo QD

4139/ BYT năm 2013)

• Người lớn trên 18 tuổi

• Đồng ý tham gia nghiên cứu

• Có kết quả độ xơ hóa gan được thực hiện bằng máy ECHOSENS 502) tại 3 thời điểm (trước lúc

điều trị DAAs, đánh giá SVR, năm 2020).

Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nghiên cứu:

• Không đồng ý tham gia nghiên cứu
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU (tiếp)

2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.2. Địa điểm nghiên cứu: Tại phòng khám ngoại trú, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

2.2. Thời gian nghiên cứu: Tháng 1/2020 đến 10/2020.

3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát, cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu, cỡ mẫu thuận tiện.

4. Công cụ thu thu thập thông tin

• Hồ sơ bệnh án nghiên cứu: phụ lục 1

• Đánh giá nguy cơ của uống rượu, bia theo công cụ Audit : Phụ lục 2

• Phân loại mức độ xơ hoá gan theo quy định của máy ECHOSENS Fibroscan 502 Touch: Mức độ F0-F1 ( mức độ không xơ hoá )

với < 9 kPa; F2 : >9,2-11 kPa (mức độ xơ hoá vừa); F3 từ >11 -12,5 kPa ( mức độ xơ hoá trung bình); F4 từ >12,5 kPa trên bệnh

nhân đồng nhiễm HCV/HIV.

• Tất cả các xét nghiệm sinh hoá và huyết học, đo tải lượng vi rút HIV, đo tải lượng HCV sẽ được thực hiện tại phòng xét nghiệm Bệnh

viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
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• Đánh giá mức độ nguy cơ của Uống rượu, bia theo tiêu chuẩn của WHO; và Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4946/QĐ-BYT về tài liệu nhằm hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người

có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở CSSK ban đầu và cộng đồng [21].

• Chỉ số BMI= cân nặng (kg)/chiều cao* chiều cao (m); dựa vào bảng phân loại của Hiệp hội đái

đường các nước châu Á ( IDI và WPRO) được áp dụng cho người châu Á bình thường là 18,5-22,9;

Thừa cân >22,9 tới <24,9 và béo phì >24,9.

• Tài lượng vi rút HCV: Ngưỡng phát hiện là > 37 copies/mL.

• Tải lượng vi rút HIV: Ngưỡng phát hiện là >20 copies/mL.

• Tiêu chuẩn dạt SVR
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4946/Q%c4%90-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


Các chỉ số nghiên cứu

• Mô tả diễn biến tỉ lệ xơ hoá gan nhóm đã điều trị DAAs.

• Xác định các yếu tố liên quan đến xơ hoá gan của nhóm của nghiên

cứu.
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Số liệu thu thập tại phòng khám
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270 có đếm HCV 
RNA

14 ca HCV RNA 
dứoi ngưỡng phát 

hiện

256 ca đã điều trị  
VGC

195 ca điều trị 
DAAs

56  ca đủ tiẻu
chuẩn 3 lần đánh
giá dộ xơ hoá gan



Phân tích số liệu, sai số

• Số liệu nghiên cứu sẽ nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và phân tích số 
liệu bằng phần mền SPSS 18.0. Sử dụng thuật toán khi bình phương 
và đánh giá mối tương quan tuyến tính.

• Sai số quan sát do bệnh nhân không có kinh phí làm FibroScan nên chỉ 
những bệnh nhân quan tâm đến bệnh và có kính phí chi trả nên mới 
đưa vào 
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KẾT QUẢ

Thời gian 

điều trị 

DAA

Đạt SVR Không đạt Tổng

Tần số

(n)
Tỷ lệ %

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)
N

Đơn thuần 3 

tháng
42 76,3 0 42

Đơn thuần 6 

tháng
13 23,7 0 13

DAAs + 

Ribavirin (3 

tháng)

0 0 1 100 1

Tổng 55 100 1 100 56



Thông tin xã hội học nhóm NC

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR (n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Giới

Nam 47 85.5

Nữ 8 14.5

Tuổi

< 30 tuổi 0 0.0

30 - 40 tuổi 14 25.5

> 40 tuổi 41 74.5

Đường lây truyền

Quan hệ đồng giới 0 0.00

Quan hệ khác giới 13 23,6



Thông tin xã hội học nhóm NC

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR (n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

BMI

Thấp gầy < 18,5 8 14.5

Bình thường (18,5 - 22,9) 39 70,9

Thừa cân ( > 22,9 - 24,9) 5 9,1

Béo phì > 24,9 3 5.5



Thông tin về bệnh học của đối tượng NC

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR

(n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Viêm gan B (HbsAg dương tính)

Có 3 5,5

Không 52 94,5

Bệnh lý khác kèm theo

Có 2 3.6

Không 53 96,4



Thông tin về bệnh học của đối tượng NC

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR

(n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Thời gian ARV điều trị trung 

bình
9,2

Dưới 5 năm 9 16.4

Từ 5 - 10 năm 23 41.8

Trên 10 năm 23 41.8

Thời gian theo dõi xơ hóa gan

trung bình (tháng)
31,1

Thấp nhất (tháng) 16,4

Cao nhất (tháng) 56.8

Phác đồ ARV

Phác đồ bậc 1 48 87,3

Phác đồ bậc 2 7 12,7



Thông tin về bệnh học của đối tượng NC

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR

(n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Tế bào CD4 (tế bào/mm3)

Trung bình+/- độ lệch

chuẩn
511,0+/-219,0

Tài lượng vi rút HIV (copies/mL)

Dưới ngưỡng phát hiện 48 87,3

Trên ngưỡng phát hiện  7 12,7



Tình hình sử dụng ma túy, bia rượu

Đặc điểm

Nhóm đạt SVR (n=55)

Tần số

(n)

Tỷ lệ %

(%)

Tiêm chích ma tuý

Chưa từng sử dụng 18 32.7

Đã từng sử dụng 37 67,3

Sử dụng rượu, bia

Chưa sử dụng 10 18,2

Đã từng sử dụng nay đã dừng 20 36,4

Vẫn đang sử dụng 25 45,5

Mức độ sử dụng rượu bia

Nguy cơ thấp 19 76

Nguy cơ 6 24

Có hại 0 0

Nghiện rượu bia 0 0



Tỉ lệ xơ hóa gan trong nhóm nghiên cứu
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Diễn biến xơ hóa gan của nhóm đạt SVR  
(n=55)

Phân loại xơ hoá gan

(Đơn vị kPa)

Ban đầu tiếp cận

điều trị DAAs
Thời điểm SVR Năm 2020

P
Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Tần số

(n)

Tỷ lệ

(%)

Tổng 55 100 55 100 55 100

F0-F1 (<9,2) 42 76.4 49 89.1 49 89.1

<0,05

F2 (9,2 - <11) 2 3.6 0 0.0 1 1,8

F3 (11 - 12,5) 2 3.6 0 0.0 0 0.0

F4( >12,5) 9 16.4 6 10.9 5 9.1

Độ xơ hóa trung bình 

(kPa) ( tối thiểu - tối 

đa)

8,9 (4,1-36,3) 6,7(3,5-36,9) 6,7 (3,1-48)



Các yếu tố xã hội học liên quan đến xơ hóa gan nhóm đạt 

SVR (n=55)

Điều kiện kinh tế XH

Nhóm không

xơ hóa gan

(F0-F1) n=49

Nhóm xơ 

hóa gan

(F2-F4) n=6
P

n % n %

Giới tính

>0,05Nam 41 83,7 6 100

Nữ 8 16,3 0 0

Nhóm tuổi (chia theo 

nhóm tuổi)
>0,05

≤ 40 tuổi 14 28,6 0 0

> 40 tuổi 35 71,4 6 100

Tiêm chích ma tuý

>0,05Chưa từng sử dụng 14 34,7 1 16,7

Đã từng sử dụng 32 65,3 5 83,3



Các yếu tố nhân khẩu học liên quan đến xơ hóa gan trong nhóm 

đạt SVR (n=55)

Điều kiện kinh tế XH

Nhóm không

xơ hóa gan

(F0-F1) n=49

Nhóm xơ 

hóa gan

(F2-F4) n=6
P

n % n %

Tiền sử có uống rượu bia

>0,05

Chưa từng sử dụng 10 20,4 0 0

Đã từng sử dụng, nay đã

dừng
14 34,7 3 50

Đang sử dụng 22 44,9 3 50

Mức độ sử dụng rượu bia

>0,05

Nguy cơ thấp 17 77,3 2 66,7

Nguy cơ 5 22,7 1 33,3

Có hại 0 0 0 0

Nghiện rượu bia 0 0 0 0



Các yếu tố bệnh học liên quan đến xơ hóa gan trong 
nhóm đạt SVR  (n=55)

Các đặc điểm 

Nhóm khôngxơ hóa gan

(F0, F1) n=49

Nhóm xơ hóa gan

(F2-F4) n=6 P

N % n %

Năm điều trị ARV

>0,05
< 5 năm 8 16,3 1 16,7

5-10 năm 21 42,9 2 33,3

> 10 năm 20 40,8 3 50

Hgb

>0,05

< 80 G/L 0 0 0 0

80 - <100 G/L 0 0 0 0

100 - 120 G/L 2 4,1 0 0

> 120 G/L 47 95,9 6 100

Tiểu cầu 

< 0,05<150 G/L 4 8,2 5 83,3

>150 G/L 45 91,8 1 16,7



Các yếu tố bệnh học liên quan đến xơ hóa gan trong 
nhóm đạt SVR  (n=55)

Các đặc điểm 

Nhóm không

xơ hóa gan

(F0, F1) n=49

Nhóm xơ hóa gan

(F2-F4) n=6 P

N % n %

AST

< 0,05<40 UI/L 40 81,6 2 33,3

>40 UI/L 9 18,4 4 66,7

ALT

< 0,05<40 UI/L 40 81,6 2 33,3

>40 UI/L 9 18,4 4 66,7

GGT

>0,05<40 UI/L 20 40,8 0 0

>40 UI/L 29 59,2 6 100

CD4 (tế bào/mm3)

>0,05

< 200 3 6,1 0 0

200 - <350 9 18,4 1 16,7

350 - <500 12 24,5 3 50



Các yếu tố bệnh học liên quan đến xơ hóa gan trong 
nhóm đạt SVR  (n=55)

Các đặc điểm 

Nhóm không

xơ hóa gan

(F0, F1) n=49

Nhóm xơ hóa gan

(F2-F4) n=6 P

N % n %

Viêm gan  vi rút B

>0,05Có 3 6,1 0 0

Không 46 93,9 6 100

Bệnh lý khác kèm 

theo

>0,05Có 2 4,1 0 0

Không 47 95,9 6 100

Chỉ số BMI

>0,05

Thấp gầy < 18,5 6 12,3 2 33,3

Bình thường (18,5 -

22,9)
37 75,5 2 33,3

Thừa cân ( > 22,9 -

24,9)
3 6,1 2 33,3

Béo phì > 24,9 3 6,1 0 0



BÀN LUẬN

• Tỉ lệ xơ hoá gan và diễn biến xơ hoá gan trên bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV có điều trị
DAAs, đạt SVR 

tỉ lệ xơ hoá gan cũng dao động từ 23% đến 27%,trong số người nhiễm HCV/HIV OPC tại Hải

phòng ( xơ gan chiếm 12.6%; OPC _BVBND 27,3% (2014-2015)

Tỉ lệ xơ hoá gan của nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại thời điểm trước điều trị DAAs cũng là

23,6%; Tại thời điểm đánh giá SVR thì tỉ lệ xơ hóa gan là 10,9%; và năm 2020 tỉ lệ xơ hóa gan

vẫn là 10,9%.

• Sự giảm độ xơ hoá gan ở nhóm bệnh nhân sau điều trị DAA tại thời điểm đánh giá SVR thì
tác giả [22] nhận thấy: giảm với mức từ 1,78 (1,25-2,30) m/s tại thời điểm ban đầu và còn 1,38 
(1,14-1,88) m/s tại tuần sau 12 tuần điều trị (p<0,001). Cũng tương tự như vậy với nghiên cứu [18] 
thì có giảm độ xơ hoá gan ở nhóm xơ hoá gan tiến triển và có phục hồi gan so với mức ban đầu là
40% tại thời điểm SV với tỉ lệ xơ hoá gan tiến triển từ 52,3% còn 22,5%, p< 0.001).
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Bàn luận

• Theo dõi sau thời điểm SVR về độ xơ hoá gan thì nghiên cứu cohort đa trung tâm của

bệnh nhân đồng nhiễm HIV/HCV trong nghiên cứu GECMEI của Tây Ban Nha nhận thấy

trên178 bệnh nhân được theo dõi 16,3 tháng (QR: 12,5-25): Mức độ xơ hóa giảm là 2,6 kPa

(QR: 0-63). Mức độ cải thiện nhiều hơn là tại nhóm F3-F4 so với nhóm F1-F2 (6,4 so với

0,91 kPs ; p = 0.001). Đáp ứng vi rút bền vững là yếu tố duy nhất dự báo phục hồi xơ hóa

gan [OR:17.4 (95% CI: 1.8-164.6; P = 0.013)[23].

• Bệnh nhân đạt SVR sau điều trị DAAs đã có phục hồi xơ hoá gan trong nghiên cứu [23] 
qua theo dõi độ xơ hoá gan tại thời điểm trước điều trị và trong 18 tháng sau khi điều trị 
của 392 bệnh nhân trong số 549 bệnh nhân HCV mạn tính có điều trị DAA thì độ xơ hoá 
gan trung bình trước điều trị DAA là 12,65 kPa (IQR 9,45-19,2kPa) và giảm 8.55 kPa 
(IQR 5.93-15.25) sau điều trị, có ý nghĩa thống kê (p<0.001) và phục hồi độ xơ hoá gan 
trung bình là 32,4% sau điều trị.
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Các yếu tố liên quan đến xơ hoá gan/xơ gan trên bệnh nhân
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1. Điều trị ARV có làm ảnh hưởng đến bệnh gan trên người đồng nhiễm HCV/HIV hay 
không?

• Điều này được  nghiên cứu [25] tại vùng Bắc, nước Ý, giai đoạn 1988-2005 tác giả nhận thấy 

• hiệu quả điều trị thuốc ARV có thể góp phần làm miễn dịch tốt hơn (số lượng tế bào CD4 tăng)

giảm nguy cơ diễn biến của xơ hoá gan trong 58 bệnh nhân khi theo dõi sinh thiết gan và phân tích số

lượng CD4 và nhận thấy nếu tế bào CD4 giảm >20% số lượng sẽ ảnh hưởng nguy cơ diễn biến xơ

hoá gan với hiệu số điều chỉnh là 3,99; khoảng tin cậy là 95%; p<0,02. Nghiên cứu [26] phân tích hệ

thống, theo dõi diễn tiến của xơ gan bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV cũng cho thấy bệnh nhân tiếp

cận với HAART thì tỉ lệ xơ gan của nhóm HIV/HCV là 1,7 (1,1-2,8) và nhóm chưa điều trị HAART

là 2,5 (1,8-3,4).

• Tại nghiên cứu của chúng tôi thì thấy điều trị ARV không ảnh hưởng cả hai nhóm xơ hoá gan hoặc 
nhóm không xơ hoá gan của bệnh nhân đã điều trị đạt SVR trong điều trị viêm gan vi rút C.
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2.2. Sử dụng rượu bia có ảnh hưởng đến xơ hoá gan hay không trên bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV

• Nghiên cứu [27] về liên quan sử dụng rượu, bia đối với tiến triển của xơ hoá gan (với chỉ số FIB-4 >3,25)

trên bệnh nhân nhiễm HIV, viêm gan C mạn tính và bệnh nhân không bị nhiễm, tác giả sử dụng công cụ AUDIT-

C đánh giá mức độ nguy cơ với 4 phân tầng (nguy cơ thấp, nguy cơ, nguy cơ có hại, nghiện rượu) nhận thấy

trong các ca xơ hoá gan tiến triển thì đều có sử dụng rượu, bia, xơ hoá gan tiến triển tăng lên trong nhóm sử

dụng nồng độ bia, rượu cao. Đối với nhóm đồng nhiễm HCV/HIV thì sử dụng rượu bia ở mọi mức độ điều liên

quan chặt chẽ với xơ hoá gan tiến triển với độ tin cậy là 95%.

• Với nghiên cứu của chúng tôi, nhận thấy mức độ sử dụng rượu bia gặp trong đối tượng xơ gan không nhiều

hơn; nhưng chưa thấy có liên quan chặt chẽ với ý nghĩa thống kê, mức độ nguy cơ sử dụng rượu, bia thì không

khác nhau trong nghiên cứu của chúng tôi.
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2.3.Yếu tố men gan, tiểu cầu, HCV tuýp gen có là yếu tố nguy cơ liên quan đến xơ gan trên bệnh nhân

viêm gan C có đồng nhiễm HIV hay không?

• Đối với nghiên cứu [16,17] các tác giả cũng nhận thấy xơ gan trên đồng nhiễm

HCV/HIV cũng gặp men gan tăng; các tác giả còn thấy gặp nhóm nhiều tuổi, HCV

type 3; Yếu tố bệnh nhân nhiều tuổi gặp trên nhóm xơ gan chưa thể hiện trong

nghiên cứu của chúng tôi.

• Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy thấy tiểu cầu dưới 150 G/L; men gan

AST>40 UI/mL; men gan ALT>40 UI/mL thì gặp trong nhóm xơ hoá gan có ý nghĩa

thống kê (p<0,05).
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2.4. Điều trị thuốc DAAs trong HCV/HIV

• Với đánh giá độ xơ hoá gan bằng Fibroscan thì trong số 533 bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV thì thấy trước khi điều trị

độ xơ hoá tăng là 0,74 kPa/năm với khoảng tin cậy là 95% (0,36-1,14) và đã giảm 0,55 kPa/năm, khoảng tin cậy 95% (-0,80,-

0,31) sau khi đạt SVR[28].

• Nghiên cứu trong 42 bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV có đáp ứng vi rút bền vững thì 55% tuổi gặp trên nhóm xơ gan chưa 
thể hiện trong nghiên cứu của chúng tôi.

• (23/42) có phục hồi độ xơ hoá, trong khi đó nhóm không đạt được SVR chỉ có 15% (14/91 ca). Theo dõi trung bình là 6,8 
năm (916,8 người-năm). Đối với nhóm có SVR nhưng không có phục hồi độ xơ hoá có tỉ lệ biến chứng bệnh gan thấp hơn 
1,78 so với 3,25; p=0,02, nhưng tỉ lệ về tử vong (5,36), và tử vong liên quan đến bệnh gan (2,68) là cao hơn so với nhóm mặc 
dù không đạt SVR nhưng xơ hoá gan có phục hồi (1,3 và 0,65; p<0,01)[29]. Nghiên cứu có kết luận phục hồi xơ hoá gan sau 
SVR là thấy tỉ lệ tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, tử vong liên quan đến gan hoặc các biến chứng của gan trên bệnh nhân 
đồng nhiễm HIV/HCV có xơ gan là thấp so với nhóm không có phục hồi xơ hoá gan.

• Trong nghiên cứu của chúng tôi, với khoảng theo dõi trung bình là 31,1 tháng (khoảng dao động từ 16,4 tháng đến 64,8 
tháng) sau điều trị DAA trên bệnh nhân đồng nhiễm HCV và HIV thì nhận thấy các trường hợp xơ hoá gan tiển triển đều có 
phục hồi gan với 7/13 ca và tỉ lệ xơ hoá gan giảm từ 23,6 % giảm còn 10,9%, p<0,05. 
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• Đặc điểm của nhóm nghiên cứu là 55 ca đạt SVR thì nam chiếm tỉ lệ 85.5 %; tuổi trên 40 năm là 74.5%; lây
từ tiêm chích ma túy chiếm 72.8 %, thời gian điều trị trung bình ARV là 9,2 năm; tế bào CD4 trung bình 
511+/-219 tế bào/mm3; tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng phát hiện là 87,3%; Bệnh lý viêm gan B chỉ có 
5,5%. còn sử dụng rượu bia là 45,5% với mức độ nguy cơ thấp là 76%. 

• Diễn biến xơ hoá gan đã giảm từ 23,6% thời điểm bắt đầu điều trị DAAs xuống còn 10,9% năm 2020, thời 
gian theo dõi trung bình trong 31,1 tháng (p<0.05). Độ xơ hoá trung bình giảm là 2,2 kPa; phục hồi xơ 
hoá gan trong nhóm có xơ hoá gan (F2-F4) là 53,8%. Nhóm F2-F3 phục hồi về độ xơ hóa gan Fo-F1 là 100%

• Các yếu tố bao gồm: tiểu cầu dưới 150G/L; men gan ALT hoặc AST trên 40 UI/mL là hay gặp trong nhóm

xơ hoá gan với p<0,05.

• Hạn chế nghiên cứu: Do phụ thuộc bệnh nhân có kinh phí làm FibroScan (FibroScan không phải xét nghiệm

thường quy theo dõi) nên số lượng bệnh nhân nghiên cứu hạn chế.

• Kiến nghị : Nên tìm nguồn lực để cho bệnh nhân đồng nhiễm HCV/HIV xét nghiệm HCV- RNA và tiếp cận

điều trị DAAs sớm hơn.
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