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Ηπατίτιδα Β 
Σύγχρονες απόψεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία της

Εισαγωγή
Η ηπατίτιδα Β αποτελεί παγκόσμια πολύ σημαντικό πρόβλημα 

δημόσιας υγείας. Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), ένας παρεντερικά, 
σεξουαλικά και περιγεννητικά μεταδιδόμενος ιός, έχει προσβά-
λει σήμερα 400 περίπου εκατομμύρια άτομα και ευθύνεται για 
ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο από κίρρωση, ηπατική 
ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Μετά το κάπνισμα, ο 
HBV είναι ο δεύτερος περισσότερο σημαντικός καρκινογόνος 
παράγοντας, ευθυνόμενος για το 80% των περιπτώσεων ηπα-
τοκυτταρικού καρκίνου. Παρά τη μείωση της επίπτωσής του τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του εμβολιασμού των μικρών 
ηλικιών, ο HBV προσβάλλει διπλάσιο αριθμό ατόμων από ότι ο 
HCV ενώ ο παγκόσμιος επιπολασμός του φαίνεται στην εικόνα 
1. Στην Ελλάδα, μια χώρα ενδιάμεσου επιπολασμού, η μείωση 
δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω κυρίως εισόδου στη χώρα 
πολλών οικονομικών μεταναστών από γειτονικές και άλλες 
χώρες. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
τόσο στη μελέτη του HBV όσο και στην παθογένεια της ηπατικής 
νόσου που προκαλεί, πρόοδος που οδήγησε στην ανάπτυξη των 
σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.

O ιός
Η εικόνα 2 απεικονίζει τις φάσεις αναπαραγωγής του HBV, από 

την είσοδό του μέχρι και την έξοδο από το ηπατοκύτταρο, επιση-
μαίνοντας και τα σημεία-στόχους των νέων αντιικών φαρμάκων 
(αντινουκλεοσιδικά-αντινουκλεοτιδικά ανάλογα).

Η αναπαραγωγή του HBV βασίζεται σε στρατηγική πολλαπλα-
σιασμού ρετροϊών, δηλαδή ανάστροφη μετάφραση από RNA 
σε DNA, ενώ η εκρίζωση της HBV λοίμωξης είναι εξαιρετικά 
δύσκολη επειδή σταθερό, ισχυρά συνδεδεμένο υπερελικωμένο 
DNA (covalently closed circular DNA-ccc DNA) εγκαθίσταται 
στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων, ενσωματωμένο στο γονι-
δίωμα του ξενιστή. Πρωτεΐνες του HBV με κλινικό ενδιαφέρον 
είναι: το επιφανειακό αντιγόνο (HbsΑg), το HΒcΑg, μια δομική 
πρωτείνη του πυρήνα και το HΒeAg, μια διαλυτή πρωτεΐνη του 
πυρηνοκαψιδίου. Η παρουσία HΒsAg στον ορό αποτελεί δείκτη 
παρουσίας HBV λοίμωξης, ενώ ανάπτυξη του αντισώματός του 
(αντι-HΒs) σημαίνει ανάρρωση και ανοσία (αναπτύσσεται και μετά 
εμβολιασμό). Το ΙgM αντι-HΒc είναι δείκτης δρατηριότητας της 
νόσου και σε ορισμένο τίτλο δείκτης οξείας ηπατίτιδας Β. Το HΒeAg 
είναι δείκτης ενεργού ιικού πολλαπλασιασμού και συνοδεύεται 
από υψηλά επίπεδα HBV DNA (> 105 IU/ml).

Η ηπατική νόσος
Oξεία Ηπατίτιδα Β 

Οι περισσότεροι ενήλικες που μολύνονται από HBV αναπτύσ-
σουν οξεία νόσο, της οποίας η κλινική έκφραση κυμαίνεται 
από ασυμπτωματική ή με πολύ λίγα γενικά συμπτώματα μέχρι 
σοβαρή ικτερική ηπατίτιδα, σε ελάχιστες περιπτώσεις κεραυ-
νοβόλο (σχήμα 1). Σε μια κλασικής διαδρομής οξεία ηπατίτιδα 
Β, η ιαιμία εκφράζεται με την παρουσία του HBV-DNA στον 
ορό, από τις πρώτες εβδομάδες της λοίμωξης, ακόμη και στο 
χρόνο επώασης, και συνοδεύεται από τη διαδοχική εμφάνιση 
των HΒsAg και HΒeAg.

Ιδιαίτερα σημειώνεται η εμφάνιση του αντι-ΗΒc που αρχικά 
είναι κλάσης IgΜ και είναι πιθανό να αποτελεί το μοναδικό 
δείκτη οξείας ηπατίτιδας Β, στην περίοδο «παραθύρου» όπου 
έχει εξαφανισθεί πρώιμα το HΒsAg και δεν έχει ακόμη εμφα-
νισθεί το αντι-HΒs, που σημαίνει τερματισμό της λοίμωξης και 
ισόβια ανοσία.

Η εξέλιξη μιας οξείας ηπατίτιδας Β εξαρτάται κυρίως από την 
ηλικία της αρχικής προσβολής. Όσο μικρότερη η ηλικία, τόσο 
συχνότερη η χρονία εξέλιξη, που στα νεογνά φθάνει σε ποσοστό 
90%, στα παιδιά 30-40%, ενώ στους ενήλικες κυμαίνεται από 5 
μέχρι 10%, αφορώντας κυρίως τοξικομανείς, ομοφυλόφιλους 
και ανοσοκατασταλμένα άτομα.Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι 
οι ενήλικες εμφανίζουν συνήθως κλινικά έκδηλη οξεία νόσο, 
λόγω έντονης ανοσολογικής απάντησης προς τον HBV, που 
οδηγεί και σε κάθαρσή τoυ. Σημειώνουμε εδώ ότι η ανοσολογική 
απάντηση του οργανισμού αποτελεί τον κύριο παθογενετικό 
μηχανισμό της ηπατοκυτταρικής βλάβης, αφού ο HBV δεν είναι 
κυτταροτοξικός. Στα νεογνά, η ανοσολογική απάντηση δεν 
είναι μειωμένη, όπως φαίνεται από την πολύ ικανοποιητική 
απάντηση σε εμβολιασμό (π.χ. κατά της ηπατίτιδας Β). Έτσι, 
δεν φαίνεται να είναι αυτός ο λόγος της αυξημένης μετάπτωσης 
σε χρονιότητα. Υποστηρίζεται ότι το HΒeAg, προερχόμενο από 

τη μητέρα και μεταβιβαζόμενο στο έμβρυο μέσω του πλακού-
ντα, εγκαθιστά κατάσταση ανοσοανοχής, με αποτέλεσμα τη 
μη ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων από την παρουσία 
ιικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ηπατοκυττάρων. Μετά τη 
νεογνική περίοδο, οι μηχανισμοί που ευνοούν χρονία εξέλιξη 
είναι ασαφείς. Η κεραυνοβόλος ηπατίτιδα Β καταλήγει είτε σε 
θάνατο είτε σε ίαση, ποτέ όμως σε χρονιότητα.
Χρονία HBV Λοίμωξη 

Η κλινικοπαθολογοανατομική έκφραση της χρονίας HBV λοί-
μωξης καθορίζεται από την αλληλεπίδραση του HBV και του 
ανοσολογικού συστήματος του ξενιστή. Οι μεταβολές των ιο-
λογικών δεδομένων εκφράζουν σε μεγάλη έκταση τη φυσική 
πορεία της λοίμωξης και σε αυτή τη βάση, σε συνδυασμό με 
βιοχημικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά, διακρίνουμε 4 φάσεις 
της χρονίας HBV λοίμωξης (σχήμα 2).

Στην πρώτη φάση, τη φάση της «ανοσοανοχής», η αναπαραγωγή 
του ιού εκφράζεται με υψηλό τίτλο HΒsAg και HBV-DNA και θετικό 
HΒeAg στον ορό, ενώ δεν υπάρχει αξιόλογη ηπατοκυτταρική 
βλάβη, γεγονός που εκφράζεται, στον ορό, με φυσιολογικά 
επίπεδα τρανσαμινασών. Η χρονική διάρκεια αυτής της φάσης 
διαρκεί μερικά χρόνια ή και δεκαετίες. 

Η επόμενη φάση της «ανοσοκάθαρσης» αρχίζει συνήθως 
την 3η ή την 4η δεκαετία της ζωής από τη στιγμή που χάνεται 
η ανοσοανοχή και σηματοδοτείται η έναρξη της ανοσολογικής 
κυτταροτοξικής επίθεσης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηπα-

τοκυτταρικής βλάβης, που ιστολογικά κυμαίνεται από χρονία 
επιμένουσα μέχρι χρονία λοβιδιακή και χρονία ενεργό ηπατίτιδα. 
Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από επιμονή του HΒsAg, διακυμάν-
σεις του HBV-DNA και του ΗΒeAg, αυξημένες τρανσαμινάσες και 
ιστολογικά ενεργό νόσο.

Οι διακυμάνσεις που αναφέρθηκαν σε αυτή τη φάση, που 
λέγεται και φάση «ορομετατροπής», αντανακλούν τις επανει-
λημμένες προσπάθειες του οργανισμού για εξουδετέρωση του 
HBV, προσπάθειες που στέφονται με επιτυχία σε ποσοστό μέχρι 
20% των ασθενών κάθε χρόνο (αυτόματη ορομετατροπή), οπότε 
αρχίζει η φάση της «ενσωμάτωσης» κατά την οποία το HBV-DNA 
είναι ενσωματωμένο στο γενετικό υλικό των χρωματοσωμάτων 
των ηπατοκυττάρων. Στην ήρεμη μακροχρόνια αυτή φάση, το 
HΒsAg βρίσκεται θετικό, αλλά σε χαμηλό τίτλο όπως και το 
HBV-DNA (μη ανιχνεύσιμο σε μερικές περιπτώσεις), ενώ δεν 
ανιχνεύεται ΗΒeAg και είναι συνήθως θετικό το αντι-HΒe, οι 
ιστολογικές βλάβες είναι ήπιες και οι τρανσαμινάσες φυσιολο-
γικές. Σε αυτή τη φάση βρίσκονται άτομα που χαρακτηρίζουμε 
ασυμπτωματικούς φορείς.

Σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε αυτή τη φάση 
(1-2% κάθε χρόνο), επιτυγχάνεται κάθαρση και του HΒsAg, με 
παράλληλη ανάπτυξη αντι-HΒs. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 
η πιθανότητα επανενεργοποίησης του HBV, με εμφάνιση συνή-
θως και HΒeAg.

Και ενώ, όπως αναφέρθηκε, η ορομετατροπή από HΒeAg σε 
αντι-HΒe συνδέεται με μείωση του ιικού πολλαπλασιασμού και 
βελτίωση της ηπατοκυτταρικής βλάβης, παρατηρήθηκε, πριν 
αρκετά χρόνια, ότι πολλοί HΒsAg θετικοί ασθενείς στη Νότια 
Μεσόγειο και την Άπω Ανατολή, παρότι αρνητικοί στο HΒeAg 
και θετικοί στο αντι-HΒe, είχαν υψηλά επίπεδα HBV-DNA στον 

Δ. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ
Διευθυντής Ηπατολογικού Τμήματος 

Θεραπευτήριο «Υγεία»

Πίνακας 1. Θεραπεία της HBeAg θετικής χρονίας HBV λοίμωξης

  Pegylated  Lamivudine Adefovir Entecavir Telbivudine Tenofovir
 Interferon alfa-2b 
Δόση 180 μg/εβδομάδα 100 mg/ημέρα 10 mg/ημέρα 0,5 mg/ημέρα 600 mg/ημέρα 300 mg/ημέρα

Διάρκεια 
(εβδομάδες) 48 48 - ≥ 52 ≥ 48 ≥ 48 ≥ 52 ≥ 48

Ανεκτικότητα Συμπτώματα  Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή (παρακο-
 γρίππης,  (παρακο-   λούθηση
 κατάθλιψη,  λούθηση   κρεατινίνης)
 αυτοάνοση  κρεατινίνης)   
 διαταραχή     

HBeAg 
ορομετατροπή %            
1 έτος 27 16-21 12 21 22 21
> 1 έτος  μέχρι 50% 43 39 30  

Φυσιολογική ALT 39 41-75 48-61 68 60 77
στο τέλος του 
1ου έτους % 

Μη ανιχνεύσιμο
HBV DNA % 25 36-44 13-21 67 60 80

Ιστολογική βελτίωση % 38 49-62 53-68 72 65 74

Ιική αντοχή %            
1 έτος 0 15-30 0 0 6 0
> 1 έτος   70 - < 1 22 -

Πίνακας 2. Φάρμακα στη θεραπεία της HBeAg αρνητικής χρονίας ηπατίτιδας Β

  Pegylated  Lamivudine Adefovir Entecavir Telbivudine Tenofovir
 Interferon alfa-2b 

HBV-DNA  63 60-73 51-64 90 88 95 
μη ανιχνεύσιμο % 

Φυσιολογική ALT  38 62-79 48-77 78 74 79 
(τέλος του  
1ου έτους) %

Ιστολογική  48 61-66 64 70 67 72 
βελτίωση % 

Ιική αντοχή  0 15-30 0 0 4 0 
στο 1ο έτος % 

Ιική αντοχή   70 29 <1 9 - 
> 1 έτος %
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ορό, αυξημένες τρανσαμινάσες και σοβαρή προοδευτικά εξε-
λισσόμενη ηπατοκυτταρική βλάβη.

Η ερμηνεία του παράδοξου αυτού φαινομένου ήλθε όταν 
αποκαλύφθηκε η παρουσία σημειακής μεταλλαγής στην προπυ-
ρηνική περιοχή του γονιδίου C, που κωδικογραφεί το πρόδρομο 
πολυπεπτίδιο από το οποίο προέρχεται το HΒeAg. Η μεταλλαγή 
αυτή, στη θέση 1896, έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της μετα-
γραφής σε αυτό το σημείο και έτσι την αναστολή παραγωγής του 
HΒeAg, ενώ διατηρείται η δυνατότητα παραγωγής του HΒcAg, 
που είναι απαραίτητο για τον πολλαπλασιασμό του HBV. Έτσι 
διακρίνεται τώρα μια 4η φάση της χρονίας HBV λοίμωξης με την 
εμφάνιση του μεταλλαγμένου ιού. Σ’ αυτή τη φάση, ανήκει και 
η επανενεργοποίηση του φυσικού ιού.

Στην Ελλάδα συνήθως βλέπουμε ασθενείς που βρίσκονται σε 
αυτή τη φάση (αντι-HΒe θετικοί). Πρόκειται για άτομα ηλικίας 
άνω των 30 ετών, που έχουν παλαιά μόλυνση, της παιδικής 
ηλικίας και που ακολούθησαν τις φάσεις που ήδη αναφέρθηκαν. 
Αντίθετα, στην Β.Δ. Ευρώπη και την Αφρική, η μόλυνση συμβαίνει 
σε μεγαλύτερες ηλικίες και οι ασθενείς βρίσκονται συνήθως στη 
φάση της HΒeAg θετικότητας. Γενικά, η φυσική ιστορία της χρο-
νίας HBV λοίμωξης χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδρομή, 
που βασίζεται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση του ανοσολογικού 
συστήματος και των ιικών αντιγόνων, σε μια συνεχή προσπάθεια 
του οργανισμού να εξουδετερώσει τον HBV, προσπάθεια όμως 
που συνήθως προκαλεί εξάρσεις της νόσου, που ευθύνονται, για 
την ιστολογική επιδείνωσή της, δηλαδή τη δημιουργία ίνωσης και 
τελικά κίρρωσης, που αναπτύσσεται σε 15-20% των ασθενών με 
χρονία ηπατίτιδα εντός 5 ετών. Να σημειωθεί ακόμη ότι όλοι οι 
ασθενείς με χρονία HBV λοίμωξη βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 
ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου, που είναι υψηλότερος σε 
αυτούς με συνεχώς υψηλή ιαιμία και κίρρωση (σχήμα 3).

Γενικά, παράγοντες που συνδέονται με δυσμενή εξέλιξη της 
HBV λοίμωξης περιλαμβάνουν: άρρεν φύλο, ηλικία μεγαλύτερη 
των 40 ετών, γονότυπο C, ανάπτυξη HΒeAg αρνητικής χρονίας 
ηπατίτιδας, συλλοίμωξη από HCV, HDV, HIV, κατάχρηση αλκοόλ, 
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία.

Θεραπεία
Κάθε ασθενής με χρονία HBV λοίμωξη είναι υποψήφιος για 

θεραπεία, με στόχο την εκρίζωση της λοίμωξης. Το δόγμα που 
φαίνεται να ισχύει είναι: «όχι ιός, όχι νόσος», είναι όμως επίσης 
αλήθεια ότι ο HBV πολύ δύσκολα εκριζώνεται, λόγω της παρου-
σίας στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων του cccDNA, που είναι 
ενσωματωμένο στο γενετικό υλικό του ξενιστή.

Οι σημερινοί ρεαλιστικοί στόχοι της θεραπείας της χρονίας 
ηπατίτιδας Β περιλαμβάνουν: φυσιολογικές τιμές αλανινοαμινο-
τρανσφεράσης (ALT), μόνιμη αναστολή ή τουλάχιστον σημαντική 
καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού (επίπεδα HBV-DNA), 
με αποτέλεσμα ιστολογική βελτίωση φλεγμονής και ίνωσης και 
πρόληψη ανάπτυξης κίρρωσης ή ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 
επιπλοκών που συνοδεύονται από την παρουσία συνεχούς 
υψηλής ιαιμίας. Η καλή θεραπευτική απάντηση στους HΒeAg 
θετικούς ασθενείς εκφράζεται και με την ορομετατροπή σε αντι-
HΒe, ενώ χαρακτηρίζεται σαν πλήρης όταν συνοδεύεται και από 
κάθαρση του HΒsAg και ανάπτυξη αντι-HΒs. Θα πρέπει όμως 
πάλι να τονισθεί ότι ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, η 
παρουσία cccDNA στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων δημιουργεί 
προϋπόθεση για επανανεργοποίηση του ιού και δεν μας επιτρέπει 
να μιλάμε για ίαση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής (AASLD) αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη μελέτη του ήπατος (EASL), θεραπεία 
ενδείκνυται σε ενεργό νόσο, που εκφράζεται με επίπεδα ΑLT 
ίσα ή μεγαλύτερα του διπλασίου του ανώτερου φυσιολογικού 
ορίου (ULN) και τιμές HBV-DNA ίσες ή μεγαλύτερες των 20000 
διεθνών μονάδων/ml, ενώ σε ALT 1-2 ULN και ηλικία > 40 
ετών προτείνεται βιοψία ήπατος και χορήγηση θεραπείας εάν 
διαπιστωθεί σημαντική φλεγμονή ή ίνωση.

Τελευταία, με βάση αποτελέ-
σματα πολλών ερευνών που 
δείχνουν σημαντική ιστολο-
γική βλάβη σε ασθενείς με 
χαμηλό επίπεδο και ALT και 
HBV-DNA, οι παραπάνω εν-
δείξεις οδηγούνται σε τροποποίηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
ανεύρεση σοβαρού βαθμού πυλαίας φλεγμονής στο 78% των 
ασθενών με ALT>1,5 ULN, στο 54% αυτών με ALT 1-1,5 ULN, 
αλλά και στο 34% ασθενών με φυσιολογική ALT. Αντίστοιχα, τα 
ποσοστά σοβαρού βαθμού ίνωσης ήταν 62%, 34% και 18%. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σκέψη μείωσης της τιμής των 
θεωρούμενων μέχρι τώρα «φυσιολογικών» τρανσαμινασών, ενώ 
η χρησιμοποίηση αναπτυσσόμενων διαγνωστικών μεθόδων, που 
περιλαμβάνουν ορολογικούς δείκτες ίνωσης και ελαστογραφία 
είναι πολύτιμη για την αναγνώριση ασθενών με σημαντική 
ιστολογική βλάβη και αυξημένο κίνδυνο προοδευτικής εξέλιξης 
της νόσου. Αυτό αφορά βέβαια ασθενείς που βρίσκονται στην 
3η φάση της φυσικής πορείας της HBV λοίμωξης, αυτούς που 
χαρακτηρίζουμε και «ασυμπτωματικούς φορείς».

Άτομα με HBV λοίμωξη στην 1η φάση της ανοσοανοχής, 
προφανώς δεν έχουν ανάγκη θεραπείας, ενώ οι κύριες ομάδες 
ασθενών που σήμερα θεραπεύουμε είναι οι ευρισκόμενοι στη 
φάση της ορομετατροπής (HΒeAg θετικοί) και αυτοί που βρί-
σκονται στη φάση της επανανεργοποίησης ή της παρουσίας του 
μεταλλαγμένου ιού (HΒeAg αρνητικοί-αντι-ΗΒe θετικοί).

Μονοθεραπεία 
Αποτελέσματα διαφόρων πρόσφατα δημοσιευθεισών κλινικών 

δοκιμών, με μάρτυρες, μονοθεραπείας είτε με ιντερφερόνη, είτε 
με από του στόματος αντιικά φάρμακα δείχνουν ευνοική επίδραση 
σε βιοχημικούς, ιολογικούς ή ιστολογικούς δείκτες. Τα αποτε-
λέσματα της μονοθεραπείας για κάθε φάρμακο απεικονίζονται 
στα σχήματα 4 και 5.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να γίνουν 
οι παρακάτω παρατηρήσεις: Σε αντιρροπούμενη χρονία HBV 
λοίμωξη έχουν θέση και η ιντερφερόνη και τα από του στόματος 
νουκλεοσιδικά (Lamivudine, Entecavir, Telbivudine) ή νουκλε-
οτιδικά (Αdefovir, Tenofovir) ανάλογα, ενώ τα δεύτερα είναι η 
μόνη επιλογή σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

Το αν θα επιλεγεί η με ενέσεις και αρκετές παρενέργειες αλλά 
καθορισμένης διάρκειας θεραπεία 6-12 μηνών με ιντερφερό-
νη, έναντι μιας μακράς, χωρίς τέλος ίσως, θεραπείας με καλά 
ανεκτά από του στόματος φάρμακα, παραμένει αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ γιατρού και ασθενούς, που συνήθως επιλέγει 
τη δεύτερη πρόταση. Αρκετοί, πάντως, προτείνουν ένα αρχικό 
κύκλο θεραπείας με ιντερφερόνη σε νέα άτομα με χαμηλό 
HBV-DNA,  υψηλές τρανσαμινάσες και γονότυπο Α. Θα πρέπει 
όμως να τονισθεί ότι στην HBeAg αρνητική χρονία ηπατίτιδα, 

αυτή που κυριαρχεί στη χώρα μας, η καταστολή του HBV 
DNA, όταν επιτυγχάνεται, διαρκεί μόνο σε ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών, μετά τη διακοπή της θεραπείας. Ιδιαίτερα θα πρέπει 
να τονισθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικών μεταλλαγμένων 
μορφών του HBV κατά τη διάρκεια θεραπείας με νουκλεοσιδικά-
νουκλεοτιδικά ανάλογα, γεγονός που εκδηλώνεται με αύξηση 
ALT και ΗΒV DNA. Ο κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής συνδέεται 
στενά με την ποσότητα του ιού που παραμένει κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Είναι, επομένως, λογικό να χρησιμοποιείται το 
περισσότερο ισχυρό από τα διαθέσιμα φάρμακα. Μεταξύ αυτών, 
τα υψηλά ποσοστά ιικής αντοχής στη Lamivudine περιορίζουν 
την επιλογή της, ενώ η Τenofovir φαίνεται να αντικαθιστά την 
Adefovir, με αποτέλεσμα από τα φάρμακα που κυκλοφορούν 
να προτιμώνται τα Εntecavir, Tenofovir και Telbivutine.

Σημειώνεται ακόμη ότι σε εμφάνιση αντοχής συνήθως προστί-
θεται ένα νέο φάρμακο χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση του αρ-
χικού (π.χ. προστίθεται Adefovir σε αντοχή στη Lamivudine).

Συνδυασμένη Θεραπεία
Για τη θεραπεία, αρχικά, με συνδυασμό φαρμάκων υπάρχουν 

περιορισμένες πληροφορίες. Είναι πιθανόν όμως ότι τα όποια 
πλεονεκτήματά της οφείλονται στο περισσότερο ισχυρό από τα 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα.

Η συνδυασμένη θεραπεία φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα 
εμφάνισης ιικής αντοχής, χωρίς να αυξάνει την αποτελεσματικό-
τητα, προτείνεται πάντως για ασθενείς με μη αντιρροπούμενη HBV 
κίρρωση στους οποίους παροξύνσεις, μετά την ανάπτυξη αντοχής, 
ίσως αποβούν απειλητικές για τη ζωή τους.

Τα παρόντα φάρμακα έχουν στόχο την πολυμεράση του HBV. 
Έτσι, φάρμακα που θα στοχεύουν σε άλλα σημεία αναμένεται 
να ενισχύσουν αποφασιστικά το οπλοστάσιο μας απέναντι στην 
HBV λοίμωξη, ιδιαίτερα για ασθενείς που απαιτούν μακροχρόνια 
θεραπεία, όπως οι HΒeAg αρνητικοί, αυτοί που αποτελούν την 
κύρια ομάδα στη χώρα μας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονισθεί η 
ανάγκη για αναζήτηση του HΒsAg στον ορό ασθενών με κακοήθη 
νοσήματα, αλλά και με άλλα νοσήματα (π.χ. ρευματοπάθειες ή 
νοσήματα του πεπτικού). Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε προφυλακτική αγωγή με από του στόματος αντιικά 
φάρμακα, την περίοδο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή άλλα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Δε θα πρέπει ακόμη να παραλειφθεί η αναφορά στη δυνα-
τότητα πρόληψης της HBV λοίμωξης με εμβολιασμό, που είναι 
υποχρεωτικός στην παιδική ηλικία και πολύ χρήσιμος στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Σε όσες χώρες εφαρμόσθηκε είχε εντυπωσι-

Eικόνα 1. Επιπολασμός της ηπατίτιδας Β, 2008. Πηγή: Dienstag JL. NEJM 2008;359:1486-1500

Εικόνα 2. 1 - κυτταρικός πυ-
ρήνας, 2 - κυτταρόπλασμα, 
3 - HBV, 4 - DNA του HBV. 
Πηγή: Dienstag JL. NEJM 
2008;359:1486-1500.

Εικόνα 3. Κλινικο εργαστηριακή εξέλιξη της οξείας ηπα-
τίτιδα Β. Πηγή: Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Ελληνικής 
Γαστρεντερολογικής Εταιρίας, 1994. Εικόνα 4. Φάσεις χρονίας HBV λοίμωξης.
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ακά αποτελέσματα στην πρόληψη όχι μόνο της 
οξείας ηπατίτιδας αλλά και του ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου.

Μετά το κάπνισμα, ο HBV είναι ο δεύτερος 
περισσότερο σημαντικός καρκινογόνος παράγο-
ντας, ευθυνόμενος για το 80% των περιπτώσεων 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η κλινικοπαθολογο-
ανατομική έκφραση της χρονίας HBV λοίμωξης 
καθορίζεται από την αλληλεπίδραση τoυ HBV και 
του ανοσολογικού συστήματος του ξενιστή. Στην 
Ελλάδα κυριαρχεί η HBeAg αρνητική, αντι-ΗΒe 
θετική χρονία ηπατίτιδα Β, από μεταλλαγμένο 
ΗΒV. Όλοι οι ασθενείς με χρονία HBV λοίμωξη 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ηπα-

τοκυτταρικού καρκίνου, που είναι υψηλότερος 
σ’αυτούς με συνεχώς υψηλή ιαιμία και κίρρωση. 
Ασθενείς με HBV λοίμωξη πρέπει να υποβάλ-
λονται σε προφυλακτική θεραπεία με αντιικά 
φάρμακα όταν λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Όλα τα άτομα με 
HBV λοίμωξη, ακόμη κι’αυτά με χαμηλό HBV 
DNA και φυσιολογικές τρανσαμινάσες, πρέπει να 
βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο για το ενδεχόμενο 
να χρειασθούν θεραπεία.
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