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Εισαγωγή
Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί ένα 

σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Πάνω από 
δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό και 
περίπου 350 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι πάσχουν από χρόνια 
ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Τα άτομα με χρόνια HBV λοίμωξη εμφανίζουν 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης, ηπατοκυτταρικής 
ανεπάρκειας και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Περισσότερα 
από 500.000 άτομα πεθαίνουν κάθε έτος παγκοσμίως από τις 

συνέπειες της λοίμωξης από τον ΗΒV.

Φυσική πορεία νόσου
Η ανίχνευση του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) στον ορό απο-

τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διάγνωσης της λοίμωξης από 
τον HBV. Η χρόνια λοίμωξη χαρακτηρίζεται από την παραμονή 
του HBsAg στον ορό για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. 
Η έκβαση της χρόνιας λοίμωξης είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τον ιϊκό πολλαπλασιασμό. Η προοδευτικά επιδεινούμενη 
βλάβη σχετίζεται με τον έντονο ιϊκό πολλαπλασιασμό, ενώ 
ύφεση των αλλοιώσεων παρατηρείται, όταν ο HBV δεν πολ-
λαπλασιάζεται.

Η ΧΗΒ διακρίνεται ως μια από τις παρακάτω -δυναμικά αλληλο-
διάδοχες- φάσεις, η καλή γνώση των οποίων είναι απαραίτητη 
για την κατανόηση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγ-
γισης. Η πρώτη φάση είναι η φάση της ανοσοανοχής, κατά την 
οποία στον ορό ανιχνεύονται HΒsAg, HBeAg, ενώ τα επίπεδα 
HBV-DnA είναι υψηλά και οι τρανσαμινάσες φυσιολογικές ή λίγο 
αυξημένες. Στη φάση αυτή, ο ιός πολλαπλασιάζεται αθρόα 
διαλάθοντας την προσοχή του ανοσολογικού συστήματος. 
Ακολουθεί η φάση της κάθαρσης (ορομετατροπής), στην 
οποία τα επίπεδα του HBV-DnA μειώνονται, ενώ αυξάνονται 
οι τιμές των τρανσαμινασών και, σε επίπεδο δεικτών, έχουμε 
ορομετατροπή του HBeAg σε anti-HBe. Τότε ο ιός αναγνω-
ρίζεται από το ανοσολογικό σύστημα, το οποίο προσπαθεί 
να τον καθάρει. Στην φάση αυτή πολλές φορές οι ασθενείς 
προσέρχονται με συμπτώματα οξείας ηπατίτιδας, ενώ μικρό 
ποσοστό ασθενών μπορεί να αναπτύξει ακόμα και κίρρωση. 
Στη φάση της ενσωμάτωσης, η χρόνια λοίμωξη εισέρχεται 
σε φάση βιοχημικής, ιολογικής και ιστολογικής ύφεσης, ενώ 
ο ιϊκός πολλαπλασιασμός συνεχίζεται, αλλά σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα -αυτή είναι η φάση στην οποία βρίσκονται οι χρόνιοι 
ανενεργοί φορείς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μερικούς ασθενείς κατά τη φάση 
της ορομετατροπής του HΒeAg σε αnti-HBe μπορεί να εμφανιστεί 
μεταλλαγμένο στέλεχος, το οποίο δεν είναι ικανό να παράγει 
HBe. Στην περίπτωση αυτή, αναπτύσσεται HΒeAg-αρνητική/
αntiHBe-θετική ΧΗΒ. Στη χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών πάσχει από αυτού του τύπου τη ΧΗΒ, η οποία 
χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις των τρανσαμινασών και του 
HBV-DnA στον ορό, ταχεία, προοδευτικά εξελισσόμενη νόσo 
και πτωχότερη ανταπόκριση στη θεραπεία. 

Θεραπευτικές επιλογές της χρόνιας HBV λοίμω-
ξης

Υπάρχουν 6 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία έχουν λάβει 
έγκριση. Από το 1992 με χρονολογική σειρά βρίσκουμε την κλα-
σική ιντερφερόνη (Ifn-α), τη λαμιβουδίνη (ΛΑΜ), τη διπαβιλική 
αδεφοβίρη (ΑΝΤ), την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (Peg-Ifn-α) 
και την εντεκαβίρη. H τελμπιβουδίνη έλαβε πρόσφατα έγκριση 
σε λίγες χώρες, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ. Τονίζεται ότι 
πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο 
της έρευνας (κλεβουντίνη, εμτρισιταμπίνη, πραντεφοβίρη, 
LY582563, LB80380, fLG και γονιδιακή θεραπεία).

Αντιμετώπιση της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β
Ι. Ιντερφερόνη

Η ιντερφερόνη αποτελεί το πρώτο όπλο στη θεραπευτική 
φαρέτρα της επιστημονικής κοινότητας. Μετα-ανάλυση 15 μελε-
τών από τους Wong και συν., που συμπεριέλαβε 813 HBeAg(+) 
ασθενείς, ανέδειξε απώλεια του HBeAg στο 33% και απώλεια 
HBsAg στο 8% των ασθενών. Στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, μελέτες 
με σχήματα μεγαλύτερης διάρκειας (12-24 μήνες) κατέγραψαν 
ποσοστά μακροχρόνιας ανταπόκρισης στο 20-30%. Μακροχρόνια 
παρακολούθηση των ανταποκριθέντων στην Ifn-α ασθενών 
έδειξε σημαντική μείωση του ποσοστού των επιπλοκών της 
χρόνιας ηπατοπάθειας και αύξηση της επιβίωσης σε σύγκριση με 
εκείνους που δε θα λάβουν θεραπεία ή δε θα ανταποκριθούν. 
Πλεονεκτήματα της Ifn-α αποτελούν η συγκεκριμένη διάρκεια 
χορήγησης, η παρατεταμένη μακροχρόνια ανταπόκριση, η 
πιθανότητα πλήρους ίασης με την κάθαρση του HBsAg και η 
απουσία μεταλλαγμένων ανθεκτικών στη θεραπεία στελεχών. 
Μειονεκτήματά της αποτελούν η παρεντερική χορήγηση, οι 
συχνές και δυνητικά σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες και 
το υψηλό κόστος.

Τα τελευταία χρόνια, η αποτελεσμα-τικότητα της Ifn-α έχει 
βελτιωθεί με την αντικατάσταση της απλής ιντερφερόνης 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. Αποτελεί πρόσφατα εγκριθέν φαρμακευτικό σκεύασμα. Δύο 
μεγάλες τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες συνέκριναν τη 
χρήση της PEG Ifn-α2α έναντι του συνδυασμού με τη ΛΑΜ και 
της ΛΑΜ ως μονοθεραπεία σε 814 HBeAg(+) και 537 HBeAg(-) 
ασθενείς για διάστημα 48 εβδομάδων. Και στις δύο μελέτες οι 
ομάδες που έλαβαν Peg-Ifn-α, μόνη ή σε συνδυασμό, είχαν 
μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης. Συνολικά φάνηκε ότι 
ορομετατροπή του HBeAg παρατηρήθηκε στο 32% και απώλεια 
του HBsAg στο 3% των ασθενών. Για τους HBeAg-αρνητικούς 
ασθενείς η Peg-Ιfn-α επέφερε βιοχημική ύφεση και μείωση 
του HBV DnA<20.000 αντίγραφα/ml στο 44%. Παρόμοια είναι 
και τα αποτελέσματα από μελέτη με PEG Ifn-α-2b.

ΙΙ. Λαμιβουδίνη
Αποτελεί νουκλεοσιδικό ανάλογο που αναστέλλει την RnA-

εξαρτώμενη DnA πολυμεράση του ιού και που αρχικά είχε 
χρησιμοποιηθεί ως αναστολέας τρανσκριπτάσης του ιού ΗΙV. 
Σε τυχαιοποιημένη placebo-ελεγχόμενη μελέτη φάνηκε ότι 
σχεδόν όλοι οι HBeAg (+) ασθενείς(98%) που έλαβαν ΛΑΜ 
100mg/ημέρα παρουσίασαν μείωση των επιπέδων HBV-DnA του 
ορού, ενώ το 17% εμφάνισε ορομετατροπή του HΒeAg μετά από 
1 χρόνο θεραπείας. Τα ποσοστά ορομετατροπής προοδευτικά 
αυξάνονται με τη διάρκεια της θεραπείας (27%, 40%, 47% και 
50% στα τέλη 2, 3, 4 και 5 ετών, αντίστοιχα). Ιστολογική βελτί-
ωση (μείωση τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς στο Κnoddel score) 
επιτεύχθηκε στο 52% έναντι 23% των ασθενών που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο. Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη έδειξε 
αποτελεσματικότητα και σε HBeAg-αρνητικούς ασθενείς. Μετά 
από θεραπεία με ΛΑΜ 100mg/ημέρα για 12 μήνες, το HBV-DnA 
ήταν μη ανιχνεύσιμο στο 90% και η ALT επανήλθε στο φυσιολογικό 
στο 75% έναντι 5% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Όμως 
οι ασθενείς με ιολογική ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας 
παρουσίασαν μακροχρόνια ανταπόκριση (6 μήνες μετά το τέλος 
της θεραπείας) σε ποσοστό μικρότερο του 5%. 

Προγνωστικοί δείκτες προ θεραπείας για ανταπόκριση στη 
ΛΑΜ αποτελούν, όπως και στη θεραπεία με ιντερφερόνη, τα 
υψηλά επίπεδα τρανσαμινασών και η αυξημένη νεκροφλεγμο-
νώδης δραστηριότητα στο ήπαρ. Ανάλυση 4 μελετών έδειξε ότι 
απώλεια του HBeAg συνέβη στο 56% των ασθενών που είχαν 
επίπεδα ALT 5 φορές πάνω από το φυσιολογικό όριο στην αρχή 
της θεραπείας. Η 6μηνη, μετά από την ορομετατροπή, συνέχιση 
της αγωγής με τη ΛΑΜ θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Η ΛΑΜ φάνηκε 
ότι αναστέλλει την εξέλιξη της νόσου και των επιπλοκών της, 
σε μεγάλη μελέτη, με 651 ασθενείς που είχαν προχωρημένη 

νόσο και υψηλή ιαιμία.

 ΙΙΙ. Διπαβιλική αδεφοβίρη
Η ΑΝΤ αποτελεί προφάρμακο της αδεφοβίρης, η οποία είναι 

νουκλεοσιδικό ανάλογο της μονοφωσφορικής αδενοσίνης. Σε 
μεγάλη τυχαιοποιημένη placebo-ελεγχόμενη μελέτη, οι ασθενείς 
που έλαβαν AΝΤ 10mg/ημέρα για 48 εβδομάδες, παρουσίασαν 
ορομετατροπή του HBeAg σε ποσοστό 12% έναντι 6% των μαρ-
τύρων. Η διακοπή της θεραπείας σε μερικούς ασθενείς που δεν 
παρουσίασαν ορομετατροπή συνοδεύτηκε από αναζωπύρωση 
του ιού. Όπως και με τη ΛΑΜ, τα δεδομένα δείχνουν ότι το 
ποσοστό ορομετατροπής του HBeAg αυξάνεται με τη διάρκεια 
της θεραπείας. Όσον αφορά στους HBeAg-αρνητικούς ασθενείς, 
μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη έδειξε ότι, μετά 
από 48 εβδομάδες θεραπείας, αρνητικοποίηση του HBV-DnA 
στον ορό παρατηρήθηκε στο 51% των ασθενών και βιοχημική 
ανταπόκριση στο 72%. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν διατήρηση 
του αντι-ιϊκού αποτελέσματος μετά 144 εβδομάδες θεραπείας 
με AnT 10mg/ημέρα.

ΙV. Εντεκαβίρη
Αποτελεί πρόσφατα εγκριθέν φάρμακο στη θεραπεία της χρόνιας 

HBV λοίμωξης. Ως εκ τούτου, υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
μελετών και σημαντικά μικρότερο διάστημα παρακολούθησης 
σε σχέση με τα προηγούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα. Στη 
σημαντικότερη μελέτη συγκρίθηκαν η χρήση της εντεκαβίρης 
5mg/ημέρα και ΛΑΜ 100mg/ημέρα. Η ομάδα των ασθενών που 
έλαβαν εντεκαβίρη παρουσίασαν βελτίωση της ιστολογικής 
εικόνας στο 72% έναντι 62% των ασθενών που έλαβαν ΛΑΜ, 
μεγαλύτερη μείωση ιϊκού φορτίου στην ομάδα της εντεκαβίρης, 
καθώς και μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο στο 67% έναντι 36% των 
ασθενών αντίστοιχα.

V. Τελμπιβουδίνη 
Η τελμπιβουδίνη έλαβε πρόσφατα έγκριση σε μερικές χώρες, 

όχι όμως στην Ευρώπη. Δεν έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί υπό 
μορφή πλήρους δημοσίευσης μελέτες φάσης ΙΙΙ. Οι πληροφορίες 
προέρχονται κυρίως από παρουσιάσεις σε συνέδρια. Σε μελέτη 
φάσης ΙΙ με 104 ΗΒeΑg(+) ασθενείς φάνηκε να έχει ισχυρότερη 
αντι-ιϊκή δράση από τη ΛΑΜ. Το ποσοστό ορομετατροπής, όμως, 
δε διέφερε σημαντικά (31% έναντι 22%). Ο συνδυασμός ΛΑΜ και 
τελμπιβουδίνης δεν αύξησε τα ποσοστά της αποτελεσματικό-
τητας. Μελέτη φάσης ΙΙΙ με 921 ΗΒeAg-θετικούς και 446 HBeAg-
αρνητικούς ασθενείς έδειξε ότι το φάρμακο είναι ισχυρότερο 
από πλευράς αντι-ιϊκής δράσης, χωρίς όμως η παρατήρηση 
αυτή να συνοδεύεται από υψηλότερο ποσοστό ορομετατροπής 
ή βιοχημικής ύφεσης μετά από 1 έτος θεραπείας. 

Το φαινόμενο της ιϊκής 
αντοχής - Αντιμετώπιση

Το κύριο πρόβλημα της μακρόχρονης θεραπείας συντήρησης 
με τα νουκλεοσιδικά είναι η ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελεχών 
που οδηγούν σε ιολογική και βιοχημική διαφυγή. Στο τέλος του 
1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους θεραπείας με ΛΑΜ, μεταλλαγές 
παρατηρούνται σε 15-32%, 38%, 56% και 67% των ασθενών, αντί-
στοιχα. Οι μεταλλαγές που αφορούν στη ΛΑΜ παρατηρούνται στο 
YMDD μοτίβο της περιοχής C του γονιδίου της HBV πολυμεράσης 
(Μ552V/rtM204V ή Μ552Ι/rtM204I), που συχνά συνοδεύονται και 
από μεταλλαγές στην περιοχή B (L528M/rtL180M). Μετά από 48, 
96, 144, 192, 240 εβδομάδες θεραπείας με ΑΝΤ, μεταλλαγές 
παρατηρήθηκαν στο 0%, 3%, 11%, 18% και 29% των ασθενών, 
αντίστοιχα. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν ιϊκή αντοχή στο φάρ-
μακο, η διπιβαλική αντεφοβίρη και η εντεκαβίρη είναι φάρμακα 
που φάνηκαν ότι είναι αποτελεσματικά έναντι των στελεχών 
διαφυγής στη ΛΑΜ. 

Η ΑΝΤ σχετίζεται με 2 τύπους μεταλλαγών (Ν236Τ, Α181V). 
Η ΛΑΜ φαίνεται δραστική κυρίως για το Ν236Τ μεταλλαγμένο 
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στέλεχος και λιγότερο για το Α181V, το οποίο φαίνεται ευαίσθητο 
στην τενοφοβίρη, φάρμακο που είναι σε φάση ΙΙΙ μελετών. Για 
την εντεκαβίρη δεν έχουν αναφερθεί μεταλλαγές σε πρωτο-
θεραπεύομενους ασθενείς μετά από 1 και 2 χρόνια συνεχούς 
χορήγησης του φαρμάκου. Στο τέλος του 3 έτους, γονοτυπική 
αντίσταση βρέθηκε στο 1% των ασθενών. 

Σε ασθενείς όμως που έλαβαν εντεκαβίρη, λόγω διαφυγής 
στη ΛΑΜ, στο τέλος του 2 και 3 έτους μεταλλαγμένες μορφές 
του ιού (I169, T184, S202 και Μ520) εντοπίσθηκαν στο 9% και 
19%, αντίστοιχα. Οσον αφορά στην τελμπιβουδίνη, στη 2ετία 
το ποσοστό των γονοτυπικών μεταλλαγών ανήλθε στο 18%. 
Τέλος, στην ιντερφερόνη δεν έχουν αναφερθεί μεταλλαγμένα 
στελέχη του ιού. 

Το υψηλό επίπεδο των ιϊκών συγκεντρώσεων πριν από τη 
θεραπεία, η διάρκεια της θεραπείας και η ατελής ανταπόκριση 
είναι οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 
μεταλλαγμένων στελεχών. Η μέτρηση των ιϊκών συγκεντρώσεων 
στο 6μηνο ή το 12μηνο (για την ΑΝΤ) φαίνεται να βοηθά στην 
έγκαιρη διαπίστωση μελλοντικών διαφυγών. Η ανάδυση μεταλ-
λαγμένων στελεχών οδηγεί σε ιολογική και βιοχημική αντοχή 
και, επομένως, σε αποτυχία της θεραπείας. Το φαινόμενο είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος, κάτι που 
επιβεβαιώθηκε σε δημοσίευσή μας, όπου η διαφυγή συνοδευόταν 
από ταχεία επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας και θάνατο. 
Άλλο πρόβλημα είναι η αστοχία μελλοντικής θεραπείας με 
φάρμακο που εμφανίζει διασταυρούμενη αντοχή. 

Ασφάλεια θεραπείας - Ανεπιθύμητες ενέργειες 
νουκλεοσιδικών αναλόγων

Για τις εγκεκριμένες δόσεις, όλα τα νουκλεοσιδικά εμφανίζουν 
ασφάλεια παρόμοια του εικονικού φαρμάκου. Νεφροτοξικότητα 
(αύξηση της κρεατινίνης >0,5mg/dL) παρατηρήθηκε μετά από 
4-5 έτη συνεχούς χορήγησης ΑΝΤ στο 3% των ασθενών. Για 
την εντεκαβίρη δεν υπάρχουν δεδομένα από μακρόχρονη χο-
ρήγηση. Όμως σε πειραματόζωα που έχουν εκτεθεί σε δόσεις 
μεγαλύτερες των ενηλίκων έχει αναφερθεί αυξημένη επίπτωση 
νεοπλασιών. 

Φάρμακα υπό δοκιμή
Αρκετά νέα νουκλεοσιδικά ανάλογα για τη θεραπεία της ΧΗΒ 

βρίσκονται υπό μελέτη. Η εμτρισιταμπίνη είναι παρόμοιο -από 
πλευράς χημικής δομής- με τη ΛΑΜ φάρμακο και εμφανίζει τις 
ίδιες μεταλλαγές και σε παρόμοιο ποσοστό (13% στο έτος). Άλλα 
ενδιαφέροντα φάρμακα, με ελπιδοφόρα αποτελέσματα, είναι η 
τενοφοβίρη (παρόμοιο με την ΑΝΤ) και η κλεβουντίνη. 

Συνδυασμένες θεραπείες
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, φαίνεται μάλλον απίθανο για 

τους περισσότερους ασθενείς να εκριζώσουμε ή να επιφέρουμε 
μακρόχρονη ανταπόκριση με τη μονοθεραπεία. Οι θεραπείες 
συνδυασμού ιντερφερόνης-νουκλεοσιδικού αναλόγου ή δύο 
νουκλεοσιδικών αναλόγων, δρώντας με διαφορετικούς μηχα-
νισμούς, θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα, μικρότερη διάρκεια θεραπείας, μικρότερες δόσεις 
φαρμάκων με λιγότερες συνοδές ανεπιθύμητες ενέργειες και, 
τέλος, σπανιότερη ανάδυση μεταλλαγμένων στελεχών του ιού. 
Οι μελέτες μέχρι σήμερα δεν έχουν αναδείξει σαφές προβάδισμα 

της συνδυασμένης θεραπείας, τουλάχιστον όσον αφορά στη 
μακρόχρονη ανταπόκριση. Παρόλο που, γενικά, φαίνεται ότι ο 
συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο των μεταλλαγμένων στελε-
χών, δεν υπάρχουν προς το παρόν ισχυρά δεδομένα που να 
ξεκαθαρίζουν ότι ο συνδυασμός υπερτερεί της μονοθεραπείας 
με φάρμακο που έχει μικρό κίνδυνο διαφυγής. 

Ο συνδυασμός ΛΑΜ και ιντερφερόνης σε τρεις μεγάλες πολυ-
κεντρικές μελέτες δε φάνηκε να υπερτερεί της μονοθεραπείας 
με ιντερφερόνη για διάστημα θεραπείας 12 μηνών. Παρομοίως, 
πολυκεντρική ελληνική μελέτη που συμπεριέλαβε 50 ασθενείς 
με HΒeAg(-) ΧΗΒ που έλαβαν συνεχή θεραπεία συνδυασμού ή 
μονοθεραπεία με ΛΑΜ δεν ανέδειξε υπεροχή του συνδυασμού 
όσον αφορά στην ιολογική και στη βιοχημική ανταπόκριση. 
Παρόλα αυτά, το φαινόμενο της αντοχής λόγω των μεταλλαγ-
μένων στελεχών ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα του 
συνδυασμού.

Aπό τις πρώτες μελέτες συνδυασμού ήταν αυτή των Peters 
και συν., που προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα εάν μετά 
την ανάπτυξη της αντοχής στη ΛΑΜ πρέπει να συνεχίσουμε 
με προσθήκη ΑΝΤ ή με μονοθεραπεία με ΑΝΤ. Η μελέτη ήταν 
τυχαιοποιημένη και συμπεριέλαβε 59 ασθενείς με HBeAg-θετική 
ηπατίτιδα Β. Δεν καταγράφηκε καμία σημαντική διαφορά στα 
μέσα επίπεδα πτώσης του HBV-DnA, στη βιοχημική ανταπόκριση 
(53% έναντι 47%) και στην απώλεια του HBeAg (3 ασθενείς σε 
κάθε ομάδα) ανάμεσα στην ομάδα που έλαβε το συνδυασμό 
και την ομάδα που έλαβε μονοθεραπεία με AΝΤ. Μία άλλη 
μελέτη σύγκρινε την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 
AΝΤ+ΛAM έναντι της μονοθεραπείας με ΛAM σε 112 πρωτο-
θεραπευόμενους HBeAg-θετικούς ασθενείς. Και σε αυτή τη 
μελέτη δεν καταγράφηκε καμία διαφορά ούτε στο ποσοστό μη 
ανιχνεύσιμου HBV-DnA (39% έναντι 41%), ούτε στην απώλεια 
του HBeAg (19% έναντι 20%).

Δύο ελληνικές μελέτες που συμπεριέλαβαν περί τους 120 
ασθενείς με HBeAg αρνητική ΧΗΒ και ιϊκή αντοχή στη ΛΑΜ έδειξαν 
ότι ο συνδυασμός ΑΝΤ+ΛΑΜ έναντι της μονοθεραπείας με ΑΝΤ 
εμφανίζει ισχυρότερη αντι-ιϊκή δράση. Τέλος, υπάρχει δημοσι-
ευμένη έρευνα που ελέγχει το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε 2 
ομάδες ασθενών, όπου η μια έλαβε ΑΝΤ ως μονοθεραπεία και 
η άλλη συνδυασμό ΑΝΤ και εμτρισιταμπίνης για 48 εβδομάδες. 
Η ομάδα του συνδυασμού παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση ιϊκού 
φορτίου σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ΑΝΤ. 

Συμπεράσματα
Παρά την πληθώρα των νέων και ισχυρών αντι-ιϊκών φαρμάκων, 

η αντιμετώπιση της ΧΗΒ παραμένει δύσκολη υπόθεση. Η Ifn-α 
αποτελεί το φάρμακο με συγκεκριμένο χρονικά σχήμα που έχει 
σταθερό ποσοστό μακρόχρονης ανταπόκρισης. Η Peg-Ifn θα 
αντικαταστήσει την κλασική μορφή, γιατί διαθέτει ευκολότερο 
δοσολογικό σχήμα. Για την πλειονότητα όμως των ασθενών που 
δε θα ανταποκριθούν ή δε θα μπορέσουν να λάβουν την Ifn, 
η μακρόχρονη αγωγή με τα από του στόματος νουκλεοσιδικά 
αποτελεί τη λύση.

Παραμένει, ως πρόβλημά τους, η ανάπτυξη μεταλλαγμένων 
στελεχών, τα οποία οδηγούν σε αποτυχία της θεραπείας. Το πρό-
βλημα είναι μεγαλύτερο με τη ΛΑΜ από ό,τι με την ΑΝΤ. Ελπίδες 
δίνει η ισχυρή αντι-ιϊκή δράση και το μικρό ποσοστό μεταλλαγών 
της ΑΝΤ, τουλάχιστον για τους πρωτοθεραπεύομενους ασθενείς. 

Αφού ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι η διατήρηση της ιολογικής 
και βιοχημικής ύφεσης, είναι πιθανόν στο μέλλον ο συνδυασμός 
των φαρμάκων, μειώνοντας την ανάπτυξη μεταλλαγών, να 
αποτελέσει την αποτελεσματικότερη στρατηγική θεραπευτικής 
προσέγγισης των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β. 
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