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  Στόχοι και ενδείξεις θεραπείας

Με βάση τη φυσική πορεία της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β (XHB), διακρίνουμε 2 μορφές 
της νόσου: την HBeAg-θετική ΧΗΒ και την 
HΒeAg-αρνητική/αντι-HBe-θετική ΧΗΒ. Στη 
χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών πάσχει από HΒeAg-αρνητική χρό-
νια ηπατίτιδα Β1.

Στην HBeAg-θετική ΧΗΒ στόχος της θε-
ραπείας είναι η απώλεια του HBeAg με 
ή χωρίς ορομετατροπή προς αντι-HBe, η 
καταστολή του HBV-DNA (ιολογική ανταπό-
κριση) σε χαμηλά (<105 αντίγραφα/mL) ή 
μη ανιχνεύσιμα επίπεδα και η επάνοδος των 
τρανσαμινασών στο φυσιολογικό (βιοχημική 
ανταπόκριση). Η επίτευξη των τελικών αυ-
τών στόχων έχει συσχετισθεί με βελτίωση 
της ιστολογικής εικόνας του ήπατος, ενώ 
φαίνεται να συνοδεύεται και από καθυστέ-
ρηση ή διακοπή της μακροχρόνιας εξέλιξης 
της νόσου.

Στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, όπου η ορομε-
τροπή του HBeAg δεν μπορεί να αποτελεί 
στόχο, θα επιδιώξουμε την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη καταστολή (ιολογική ανταπόκρι-
ση) του ιικού πολλαπλασιασμού (HBV-DNA 
<104 αντίγραφα/mL) και την επάνοδο των 
τρανσαμινασών σε φυσιολογικά επίπεδα 
(βιοχημική ανταπόκριση).

Με τα φάρμακα που έχουμε σήμερα στη 
διάθεσή μας υπάρχουν δύο διαφορετικές 
στρατηγικές στη θεραπευτική προσέγγιση 
της ΧΗΒ. Η πρώτη είναι η επίτευξη μακρο-
χρόνιας ανταπόκρισης η οποία διατηρείται 
μετά τη διακοπή θεραπείας περιορισμένης 
διάρκειας. Αποτελεί το στόχο της θεραπείας 
με την ιντερφερόνη-άλφα (IFN-α). Η επίτευ-
ξη μακροχρόνιας ανταπόκρισης με την IFN-α 
συνοδεύεται και από υπαρκτή πιθανότητα 
απώλειας του HBsAg ή και ορομετατροπή αυ-
τού. H δεύτερη στρατηγική είναι η επίτευξη 
εμμένουσας ανταπόκρισης, που διατηρείται 
με τη μακρόχρονη θεραπεία. Αποτελεί το 
στόχο της θεραπείας με τα νουκλεοσιδικά 
ή νουκλεοτιδικά ανάλογα. 

Η διακοπή των φαρμάκων αυτών συνοδεύ-
εται από καθολική επανενεργοποίηση του 
ιού και στις δύο μορφές της ΧΗΒ. Εξαίρεση 
αποτελεί η περίπτωση που έχει ήδη επιτευ-
χθεί ορομετατροπή του HBe σε ασθενείς με 
HBeAg-θετική ΧΗΒ. Με τα δεδομένα που δια-
θέτουμε σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί 
εμμένουσα ανταπόκριση, είναι απαραίτητη 
η επ’ αόριστον χορήγησή τους.

Με βάση τις κατευθυντήριες συστάσεις 
του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 
(ΚΕΕΛ)2 θεραπεία πρέπει να λαμβάνουν ό-
λοι οι ασθενείς με HBeAg-θετική ΧΗΒ που 
έχουν τρανσαμινάσες >2x του ανώτερου 
φυσιολογικού και HBV DNA >100.000 αντί-
γραφα/mL και/ή μέτριου-σοβαρού βαθμού 
νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα ή τουλά-
χιστον μετρίου βαθμού ίνωση στη βιοψία 

του ήπατος. Σε περιπτώσεις με παροδικές ή 
ελαφρώς αυξημένες τιμές τρανσαμινασών 
(<2x) πρέπει να χορηγείται θεραπεία εφόσον 
στη βιοψία ήπατος ο ασθενής παρουσιάζει 
σοβαρού βαθμού φλεγμονή. Όσον αφορά 
στη χρόνια HBeAg-αρνητική ΧΗΒ ένδειξη 
θεραπείας έχουν όλοι οι ασθενείς με τουλά-
χιστον μετρίου βαθμού νεκροφλεγμονώδη 
δραστηριότητα και/ή τουλάχιστον μετρίου 
βαθμού ίνωση στη βιοψία του ήπατος. Τα 
επίπεδα του HBV DNA και τα επίπεδα των 
τρανσαμινασών δεν πρέπει να επηρεάζουν 
την απόφαση για θεραπεία.

  Θεραπευτικές επιλογές 
  στη χρόνια ηπατίτιδα Β

Τρία φάρμακα έχουν λάβει έγκριση για τη 
θεραπεία ασθενών με ΧΗΒ: η ιντερφερό-
νη-άλφα (IFN-α), η λαμιβουδίνη (ΛΑΜ) και 
η διπιβαλική αντεφοβίρη (ΑΝΤ). Στις ΗΠΑ 
έγκριση έχει λάβει και η εντεκαβίρη.

Iντερφερόνη-άλφα (IFN-α)
Το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε 

στη θεραπεία των ασθενών με ΧΗΒ ήταν η 
IFN-α, ένα φάρμακο με αντιιική και ανοσο-
τροποποιητική δράση3. Μετα-ανάλυση των 
Wong και συν.4, που συμπεριέλαβε 837 ασθε-
νείς οι οποίοι έλαβαν IFN-α για 3-6 μήνες, 
ανέδειξε απώλεια του HBeAg στο 33% και 
απώλεια HBsAg στο 8% (έναντι 12% και 2% 
των μαρτύρων αντίστοιχα). Η ενδεικνυόμενη 
δόση είναι αυτή των 9-10MU, 3 φορές την 
εβδομάδα για 4-6 μήνες5. Στην HBeAg-αρ-
νητική ΧΗΒ, μελέτες με σχήματα μεγαλύτε-
ρης διάρκειας (12-24 μήνες) κατέγραψαν 
ποσοστά μακροχρόνιας ανταπόκρισης στο 
20-30%6,7. Η σύσταση είναι να χορηγούνται 
3-6MU IFN-α, 3 φορές την εβδομάδα για 
τουλάχιστον 12 μήνες7,8,9.

Σε ό,τι αφορά στα μακροχρόνια αποτε-

λέσματα της θεραπείας με IFN-α (6-10 
χρόνια), τα δεδομένα δείχνουν ότι τόσο οι 
HBeAg-θετικοί10 όσο και οι HBeAg-αρνητικοί11 
ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, 
παρουσίασαν σημαντικά μειωμένα ποσοστά 
ανάπτυξης των σοβαρών επιπλοκών της 
νόσου (ασκίτης, κιρσορραγία, εγκεφαλοπά-
θεια) καθώς και αύξηση της επιβίωσης11, 
σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο ή δεν ανταποκρίθηκαν. 
Επομένως, η θεραπεία με ΙFΝ-α τροποποιεί 
τη φυσική εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδας 
Β προλαμβάνοντας την εξέλιξή της σε τε-
λικού σταδίου ηπατική νόσο και αυξάνει 
την επιβίωση.

Πλεονεκτήματα της IFN-α αποτελούν η 
συγκεκριμένη διάρκεια χορήγησης, η παρα-
τεταμένη μακροχρόνια ανταπόκριση, η πι-
θανότητα πλήρους ίασης με την κάθαρση 
του HBsAg και η απουσία μεταλλαγμένων 
ανθεκτικών στη θεραπεία στελεχών. Μειο-
νεκτήματά της αποτελούν η παρεντερική 
χορήγηση, οι συχνές και δυνητικά σοβαρές 
ανεπιθύμητες παρενέργειες και το υψηλό 
κόστος.

Τα τελευταία χρόνια η αποτελεσματικότη-
τα της IFN-α έχει βελτιωθεί με την αντικα-
τάστασή της με την IFN-α τη συζευγμένη 
με μόριο πολυαιθυλαινικής γλυκόλης (PEG 
IFN-α). Η νέα αυτή μορφή καθυστερεί να 
απεκκριθεί και έτσι εμφανίζει σημαντική 
αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της. Τα 
φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά επιφέρουν 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και ευκο-
λότερο τρόπο δοσολογικού σχήματος με 
χορήγηση μόνο μια φορά την εβδομάδα. 
Σήμερα υπάρχουν δύο εγκεκριμένες μορ-
φές -η PEG IFN α-2b και η PEG IFN α-2a- οι 
οποίες διαφέρουν στο συζευγμένο μόριο 
της πολυαιθυλαινικής γλυκόλης. Μελέτες 
με τα φάρμακα αυτά κατέγραψαν ποσοστά 
ορομετατροπής του HBeAg σε ποσοστό 

33% στους HBeAg-θετικούς12,13 και μόνιμης 
ιολογικής ανταπόκρισης σε ποσοστό 43% 
στους HBeAg-αρνητικούς14 ασθενείς.

Λαμιβουδίνη (ΛΑΜ)
Η ΛΑM είναι νουκλεοσιδικό ανάλογο που 

αναστέλλει την RNA εξαρτώμενη DNA πο-
λυμεράση του ιού HBV3. Η αποτελεσματικό-
τητά της στη θεραπεία της HBeAg-θετικής 
και HBeAg-αρνητικής ΧΗΒ έχει καταδειχθεί 
σε πολλές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες που δημοσιεύθηκαν την προηγού-
μενη δεκαετία.

HBeAg-θετική ΧΗΒ: Η χορήγηση ΛΑΜ 
100mg/24ωρο για 1 χρόνο έχει δειχθεί να 
επιτυγχάνει ορομετατροπή του HBeAg στο 
17%15. Προγνωστικοί παράγοντες προ θερα-
πείας για ανταπόκριση στη ΛAM αποτελούν 
-όπως και στη θεραπεία με IFN-α- τα υψηλά 
επίπεδα των τρανσαμινασών.

Η αναζωπύρωση του ιού μετά τη διακο-
πή του φαρμάκου σε συνδυασμό με την 
εξαιρετική του ασφάλεια οδήγησαν τους 
ερευνητές σε μακροχρόνιες θεραπείες, 
με αποτέλεσμα να επιτευχθεί σταδιακή 
αύξηση του ποσοστού ορομετατροπής 
έως και 47% μετά 4 χρόνια θεραπείας16. Η 
θεραπεία μπορεί να διακοπεί 6 μήνες μετά 
την ορομετατροπή. Η ΛΑΜ σε κιρρωτικούς 
ασθενείς τροποποιεί σημαντικά τη φυσική 
πορεία της νόσου με μείωση των επεισο-
δίων ασκίτη, κιρσορραγίας και καρκίνου 
του ήπατος17.

HBeAg-αρνητική ΧΗΒ: Τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη μελέτη18 με ΛΑΜ 100mg/ημέρα για 
12 μήνες κατέγραψε βιοχημική και ιολογική 
ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας στο 
70% και 90% αντίστοιχα των ασθενών. Συ-
νήθως όμως οι περισσότεροι ασθενείς με 
τη διακοπή της θεραπείας υποτροπιάζουν 
στο έτος19. Σε μελέτες με παρατεταμένη 
θεραπεία, τα ποσοστά ανταπόκρισης παρου-
σιάζουν σταδιακή μείωση μετά το πρώτο 
12μηνο της θεραπείας λόγω της προοδευ-
τικής ανάπτυξης ιικής αντοχής (ιολογική 
ανταπόκριση 30% μετά από 30 μήνες)20.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ΛΑΜ είναι 
η εξαιρετική ασφάλεια και ανοχή του φαρ-
μάκου, η από του στόματος χορήγησή του 
και το χαμηλό κόστος. Κύριο μειονέκτημα 
η προοδευτικά αυξανόμενη εμφάνιση ιικής 
αντοχής (λόγω μεταλλαγής στη YMDD πε-
ριοχή της HBV πολυμεράσης του ιού), τα 
ποσοστά της οποίας είναι παρόμοια στους 
HBeAg-θετικούς και HBeAg-αρνητικούς ασθε-
νείς (10-40% μετά ένα χρόνο θεραπείας, 
50-60% μετά από 3 χρόνια συνεχούς θε-
ραπείας)20,21. Η ανάπτυξη μεταλλαγμένων 
στελεχών ανθεκτικών στη λαμιβουδίνη 
συνοδεύεται από αναζωπύρωση του ιού. Η 
ανάπτυξη ιικής αντοχής είναι ιδιαίτερα επικίν-
δυνη σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος, κάτι 
που επιβεβαιώθηκε σε δημοσίευσή μας22, 

Θεραπεία ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β
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Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας. 

Παγκοσμίως δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ΗΒV και περί τα 360 εκατομμύρια υπολογίζεται 

ότι πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β. Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες 

που σχετίζονται με τη λοίμωξη από τον ΗΒV. Τα άτομα με χρόνια HBV λοίμωξη παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης κίρρωσης, ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Με τα δεδομένα αυτά έκδηλη 

είναι η ανάγκη για πρόληψη, με την καθολική εφαρμογή του εμβολιασμού, και για θεραπεία.
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όπου η μετάλλαξη του ιού συνοδευόταν 
από ταχεία επιδείνωση της ηπατικής λει-
τουργίας και θάνατο.

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν ιική αντο-
χή στο φάρμακο, η διπιβαλική αντεφοβίρη 
εμφανίζεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
αποτελεί σήμερα τη λύση εκλογής.

Διπιβαλική αντεφοβίρη (AΝΤ)
H AΝΤ είναι προφάρμακο της αντεφοβί-

ρης, η οποία είναι νουκλεοτιδικό ανάλογο 
της αδενοσίνης. Η αντεφοβίρη δρα ανα-
στέλλοντας την ανάστροφη μεταγραφάση 
του HBV και τη δραστηριότητα της DNA 
πολυμεράσης.

HBeAg-θετική ΧΗΒ: Σε μεγάλη τυχαιοποι-
ημένη placebo-ελεγχόμενη μελέτη23 οι 
ασθενείς που έλαβαν AΝΤ 10mg/ημέρα για 
48 εβδομάδες παρουσίασαν ορομετατροπή 
του HBeAg σε ποσοστό 12% έναντι 6% των 
μαρτύρων (p <0,05) και μη ανιχνεύσιμο 
HBV DNA στο 21% έναντι 0% των μαρτύ-
ρων. Διακοπή της θεραπείας σε μερικούς 
ασθενείς που δεν παρουσίασαν ορομετα-
τροπή συνοδεύτηκε από αναζωπύρωση του 
ιού. Με το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό 
με την εξαιρετική ασφάλεια του φαρμά-
κου, συνιστάται η μακροχρόνια θεραπεία 
συντήρησης. Πρόδρομα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι το ποσοστό ορομετατροπής 
του HBeAg αυξάνεται με τη διάρκεια της 
θεραπείας24.

HBeAg-αρνητική ΧΗΒ: Σε μεγάλη τυχαιο-
ποιημένη ελεγχόμενη μελέτη25 οι ασθενείς 
που έλαβαν AΝΤ 10mg/ημέρα για 48 εβδο-
μάδες παρουσίασαν αρνητικοποίηση του 
HBV DNA στον ορό σε ποσοστό 51% έναντι 
0% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
Βιοχημική ανταπόκριση παρατηρήθηκε στο 
72% έναντι 29% αντίστοιχα.

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν περαιτέρω 
βελτίωση του αντιιικού αποτελέσματος με-
τά από 240 εβδομάδες θεραπείας με ANT 
10mg/ημέρα26. Η συχνότητα αντίστασης, 
η σχετιζόμενη με την εμφάνιση ειδικών 
μεταλλαγών, είναι σημαντικά μικρότερη 
από εκείνη της ΛΑΜ (3%, 11%, 18% και 
28% την εβδομάδα 96, 144, 192 και 240 
αντίστοιχα)26. Απ’ ό,τι φαίνεται, τα στελέχη 
του ιού που είναι ανθεκτικά στην ANT είναι 
ευαίσθητα στη ΛΑΜ.

  Νεότερες θεραπείες 

Συνδυασμός πεγκυλιωμένης ιντερ-
φερόνης 
και λαμιβουδίνης

Τόσο στους HBeAg-θετικούς12,13, όσο και 
στους HBeAg-αρνητικούς14 ασθενείς, οι με-
λέτες που έγιναν δεν κατέγραψαν υπεροχή 
του συνδυασμού (PEG IFN-α + ΛΑΜ) έναντι 
της μονοθεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερ-
φερόνη, σε ό,τι αφορά στην πιθανότητα 
ορομετατροπής του HBeAg (27% έναντι 32% 

αντίστοιχα) στους HBeAg-θετικούς ή στη 
μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (44% έναντι 
43% αντίστοιχα) στους HBeAg-αρνητικούς 
ασθενείς.

Συνδυασμός αντεφοβίρης 
με λαμιβουδίνη

Η σκέψη ότι ο συνδυασμός δύο αναλόγων 
μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
βασίζεται στην υπόθεση ότι ο συνδυασμός 
θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την κατα-
στολή του ιού και να μειώσει την εμφάνιση 
ιικής αντοχής.

Τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με 
HBeAg-θετική ΧΗΒ με αντοχή στη ΛΑΜ27 ή 
πρωτοθεραπευόμενους28 δεν κατέγραψαν 
καμία σημαντική διαφορά στα μέσα επίπεδα 
πτώσης του HBV DNA, στη βιοχημική ανταπό-
κριση και στην απώλεια του HBeAg ανάμεσα 
στην ομάδα που έλαβε το συνδυασμό και την 
ομάδα που έλαβε μονοθεραπεία με ΑΝΤ.

Πρόσφατα παρουσιάσαμε τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα μελέτης μας, που συγκρίνει το 
συνδυασμό (ΑΝΤ + ΛΑΜ) έναντι της μονοθερα-
πείας με ΑΝΤ σε HBeAg-αρνητικούς ασθενείς 
με αντίσταση στη ΛΑΜ29. Απ’ ό,τι φαίνεται ο 
συνδυασμός υπερέχει στη μείωση του HBV 
DNA, καθώς επίσης και στην πρόληψη της 
ανάπτυξης ιικής αντοχής στην ΑΝΤ.

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα ε-
άν η μακροχρόνια θεραπεία με συνδυασμό 
AΝΤ + ΛAM πλεονεκτεί της μονοθεραπείας 
με AΝΤ, απαιτούνται μεγάλες τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμενες μελέτες με μακροχρόνια 
παρακολούθηση. Με τα υπάρχοντα όμως 
δεδομένα φαίνεται ότι ο συνδυασμός ΑΝΤ 
+ ΛΑΜ προλαμβάνει την ανάπτυξη των σοβα-
ρών επιπλοκών της ρήξης της αντιρρόπησης 
σε ασθενείς με ιική αντοχή και πρέπει να 
προτιμάται σε ασθενείς με κίρρωση30.

Εντεκαβίρη
Η εντεκαβίρη είναι καρβοκυκλικό ανάλογο 

της γουανοσίνης. Είναι εκλεκτικός αναστολέ-
ας του HBV DNA και φαίνεται να είναι ιδιαί-
τερα αποτελεσματική έναντι του φυσικού 
στελέχους του ιού και λιγότερο έναντι των 
ανθεκτικών στη λαμιβουδίνη στελεχών.

Τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών φάσης 
ΙΙΙ που συνέκριναν τη χορήγηση εντεκαβίρης 
για 48 εβδομάδες έναντι της ΛAM σε HBeAg-
θετικούς31 και HBeAg-αρνητικούς32 ασθενείς 
επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλειά της.

Ειδικότερα, οι ΗBeAg-θετικοί31 πρωτοθερα-
πευόμενοι ασθενείς που έλαβαν εντεκαβίρη 
(0,5mg/ημέρα) για 48 εβδομάδες παρουσία-
σαν μη ανιχνεύσιμο HBV DNA σε ποσοστό 91% 
έναντι 65% (p <0,0001) αυτών που έλαβαν 
ΛΑΜ. Παρόμοια, στους HBeAg-αρνητικούς32 
πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς που έλαβαν 
εντεκαβίρη, μη ανιχνεύσιμο HBV DNA παρα-
τηρήθηκε στο 91% έναντι 73% αυτών που 
έλαβαν ΛΑΜ. Τα αποτελέσματα αυτά είχαν 

ως αποτέλεσμα την έγκριση του φαρμάκου 
για τη θεραπεία της ΧΗΒ στις ΗΠΑ

Τα αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο ελπιδοφό-
ρα για τους ασθενείς με αντίσταση στη ΛΑΜ 
-όπως φάνηκε σε πρόσφατα δημοσιευμένη 
μελέτη33- όπου μετά τη χορήγηση ΑΝΤ για 48 
εβδομάδες, επίπεδα HBV DNA <400cop/mL 
καταγράφηκαν σε ποσοστό μόλις 26%, με το 
ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 43% σε 76 
εβδομάδες θεραπείας.

Φάρμακα υπό δοκιμή
Αρκετά νέα νουκλεοσιδικά ανάλογα για τη 

θεραπεία της ΧΗΒ βρίσκονται υπό μελέτη. 
Η εμτρισιταμπίνη βρίσκεται ήδη σε κλινικές 
δοκιμές φάσης ΙΙΙ και τα τελικά αποτελέσμα-
τα αναμένονται σύντομα. 

Άλλα ενδιαφέροντα νουκλεοσιδικά ανάλο-
γα, όπως η τελμπιβουντίνη και η κλεβουντίνη, 
βρίσκονται σε δοκιμές φάσης ΙΙ.
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