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Η εξέλιξη της νόσου σε χρονιότητα 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την ηλικία του ασθενούς που εκτίθε-

ται στον ιό. Στους ανοσοεπαρκείς ενήλικες, 
οι «ξένες» πρωτεΐνες του HBV προκαλούν 
μια ισχυρή κυτταρική ανοσιακή απάντηση 
που οδηγεί σε κάθαρση του ιού στο 95-
99% των ασθενών.

Η χρόνια ηπατίτιδα Β διακρίνεται σε φάσεις, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την ανοσολογική ανοχή 
του οργανισμού απέναντι στον ιό της ηπατίτιδας 
Β. Η φάση της ανοσοανοχής χαρακτηρίζεται από 
υψηλή ιαιμία, φυσιολογικές τρανσαμινάσες, 
ελάχιστες ιστολογικές αλλοιώσεις και παρουσία 
του αντιγόνου e στον ορό. 

Η φάση αυτή της ανοσοανοχής αφορά συ-
νήθως τις πρώτες δεκαετίες της λοίμωξης και 
αργότερα μπορεί να μεταπέσει σε φάση ανοσο-
λογικής διέγερσης και προσπάθεια κάθαρσης 
του ιού, περίοδος που χαρακτηρίζεται επίσης 
από υψηλό ιικό πολλαπλασιασμό και παρουσία 
του αντιγόνου e στον ορό, αυξημένες όμως 
τρανσαμινάσες, αυξημένη νεκροφλεγμονώδη 
δραστηριότητα και ίνωση ιστολογικά. 

Ακολουθεί η φάση της ενσωμάτωσης, που 
αντιστοιχεί στη φάση του χρόνιου ανενεργού 
φορέα με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες, 
μη ανιχνεύσιμο (ή σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
με PCR) HBV-DNA και απουσία φλεγμονής του 
ηπατικού παρεγχύματος, αφού ο πολλαπλασια-
σμός του υπολειπόμενου DNA του ιού δεν είναι 
ικανός να προκαλέσει την ανοσιακή απάντηση 
του ξενιστή. Μεταλλάξεις στην προπυρηνική 
περιοχή και την περιοχή του πυρηνικού εκκι-
νητή του HBV-DNA, που οδηγούν σε πλήρη 
ή μερική μείωση της σύνθεσης του αντιγόνου 
e, ευθύνονται για την είσοδο στην τέταρτη 
φάση της φυσικής ιστορίας της χρόνιας HBV 
λοίμωξης, στη φάση της ενεργοποίησης που 
χαρακτηρίζει την HBeAg-αρνητική/anti-HBe 
θετική χρόνια ηπατίτιδα Β. 

Στις χώρες της Μεσογείου, της νοτιοανατολικής 
Ασίας και στη χώρα μας επικρατεί η HBeAg αρ-
νητική/anti-HBe θετική Χρόνια Ηπατίτιδα Β. 

Η νόσος χαρακτηρίζεται από συνεχή ή κυ-
μαινόμενο πολλαπλασιασμό του ιού, σοβαρή 
νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα και εξελισ-
σόμενη βλάβη του ηπατικού παρεγχύματος. 
Οι anti-ΗΒe θετικοί ασθενείς παρουσιάζουν 
χαμηλότερα επίπεδα ιαιμίας (HBV-DNA) στον 
ορό, ενώ οι τρανσαμινάσες τους παρουσιάζουν 
κυμαινόμενη πορεία. Συνήθως, η διάκριση των 
ασθενών στις φάσεις της χρόνιας ηπατίτιδας Β 
απαιτεί την παρακολούθηση των αντιγόνων και 
των αντισωμάτων του ιού, της συγκέντρωσης 
του DNA του ιού καθώς και της διακύμανσης 
των αμινοτρανσφερασών.

Άτυπες ορολογικές μορφές
Ορισμένες φορές προκαλείται σύγχυση από 

την παρουσία στον ορό του αίματος μόνο 
anti-HBc, χωρίς ταυτόχρονη παρουσία του 
HBsAg ή των anti-HBs. Η ερμηνεία αυτών 
των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τέσσερις 
εκδοχές. α) Να αποτελούν δείκτη χρόνιας HBV 
λοίμωξης με μείωση των επιπέδων του HBsAg 
σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, αλλά το HBV-DNA 
παραμένει ανιχνεύσιμο πιθανόν μόνο στα η-
πατοκύτταρα χωρίς ανίχνευσή του στον ορό, 
β) να αποτελούν δείκτη ανοσίας με πτώση των 
anti-HBs σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα - μια δόση 
του εμβολίου όμως μπορεί να προκαλέσει 
αναμνηστική απάντηση, γ) να είναι ψευδώς 
θετικά, και τα άτομα αυτά ανταποκρίνονται 
στον εμβολιασμό με τον ίδιο τρόπο με όσους 
είναι αρνητικοί για anti-HBc, δ) τέλος, η πα-
ρουσία του anti-HBc μπορεί να είναι ο μόνος 
δείκτης οξείας ηπατίτιδας Β κατά τη διάρκεια 
του «παραθύρου». Τα anti-HBc σε αυτήν την 
περίπτωση θα είναι τάξης IgM.

Αντιμετώπιση
Ένα κρίσιμο σημείο της αντιμετώπισης των 

ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη είναι η από-
φαση για έναρξη ή μη θεραπείας και ο ρόλος 
της βιοψίας ήπατος στη λήψη της απόφασης 
αυτής. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ευρωπαϊκής εταιρείας μελέτης του ήπατος, 
οι ασθενείς θεωρούνται υποψήφιοι για θεραπεία 
εάν τα επίπεδα του HBV-DNA είναι >2000IU/
ml και/ή τα επίπεδα της αλανινικής αμινοτραν-
σφεράσης (ALT) είναι πάνω από τα ανώτερα 
φυσιολογικά και η ηπατική βιοψία παρουσιάζει 
μέτρια ή σοβαρή νεκροφλεγμονώδη δραστηρι-
ότητα και/ή ίνωση. Ασθενείς με αντιρροπούμενη 
κίρρωση και ανιχνεύσιμο HBV-DNA μπορεί να 
θεωρηθούν υποψήφιοι για θεραπεία ακόμα 
και αν τα επίπεδα της ALT είναι φυσιολογικά 
και/ή τα επίπεδα του HBV-DNA είναι <2000IU/
ml. Επίσης, οι ασθενείς με μη αντιρροπούμενη 
κίρρωση είναι επιβεβλημένο να ξεκινήσουν 
άμεσα από του στόματος αντιική αγωγή.

Μια άλλη κατηγορία ασθενών που απασχολεί 

τον κλινικό ιατρό και ηπατολόγο ως προς την 
αντιμετώπισή της είναι οι υποψήφιοι για έναρξη 
χημειοθεραπείας ή ανοσοκατασταλτικής αγωγής 
στους οποίους ο έλεγχος για την παρουσία 
στον ορό HBsAg, anti-HBs και anti-HBc είναι 
επιβεβλημένος. Ο κίνδυνος για ενεργοποίηση 
της νόσου είναι μεγάλος, ιδιαίτερα με τους 
νέους βιολογικούς παράγοντες που χρησιμο-
ποιούνται πλέον σε ευρεία κλίμακα, όπως το 
rituximab και οι anti-TNF παράγοντες, μόνοι 
τους ή σε συνδυασμό με άλλα χημειοθερα-
πευτικά φάρμακα ή κορτιζόνη. Σε όσους έχουν 
θετικό αντιγόνο επιφανείας, αφού σταλεί αίμα 
για τον υπολογισμό του HBV-DNA, χορηγούμε 
από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα 
(ανεξάρτητα από τα επίπεδα του HBV-DNA) πριν 
ή ταυτόχρονα με την έναρξη των χημειοθερα-
πευτικών και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. 
Η επιλογή του κατάλληλου αντιικού παράγοντα 
και ο προσδιορισμός της διάρκειας της αγωγής 
εξαρτάται από τη διάρκεια της ανοσοκατασταλ-
τικής αγωγής και τη φάση της υποκείμενης 
HBV λοίμωξης (ανενεργός φορέας ή χρόνια 
ηπατίτιδα Β). Οι ασθενείς με αρνητικό αντιγόνο 
επιφανείας, θετικό anti-HBc, μη ανιχνεύσιμο 
HBV-DNA και θετικά ή μη anti-HBs πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά κατά τη διάρκεια της 
αγωγής με μετρήσεις της ALT και του HBV-DNA, 
αν και περιστατικά επανενεργοποίησης έχουν 
αναφερθεί σπάνια, κυρίως στους ασθενείς που 
λαμβάνουν rituximab.

Οι λήπτες μοσχευμάτων ήπατος από anti-HBc 
θετικό δότη πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη 
με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα συνδυασμένα με 
έγχυση ανοσοσφαιρίνης HBIg.

Φαρμακευτικοί παράγοντες
Ο ιδανικός στόχος της θεραπευτικής αγω-

γής στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, 
η εκρίζωση, δηλαδή, του HBV-DNA από τα 
ηπατοκύτταρα, η απώλεια του HBsAg και η 
ανάπτυξη anti-HBs δυστυχώς δεν έχει μέχρι 
στιγμής επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό α-

σθενών που λαμβάνουν θεραπεία. Η δυσκολία 
πιθανόν έγκειται στην παρουσία σταθερού 
υπερελικωμένου DNA του ιού (cccDNA), που 
εγκαθίσταται στον πυρήνα του ηπατοκυττάρου 
και ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του ξενιστή. 
Ωστόσο, από μελέτες έχει φανεί ότι η εξέλιξη 
της νόσου προς κίρρωση και ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο συσχετίζεται άμεσα με τον ιικό πολλα-
πλασιασμό και το βαθμό φλεγμονής. Επομένως, 
τα φάρμακα που διαθέτουμε στοχεύουν την 
καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού και 
επιτυγχάνουν αύξηση της επιβίωσης και παρά-
ταση του διαστήματος ελεύθερου συμπτωμάτων 
και επιπλοκών.

Οι θεραπευτικές στρατηγικές που ακολου-
θούνται στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
Β είναι δύο: α) θεραπεία καθορισμένης δι-
άρκειας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και β) 
θεραπεία μακράς διάρκειας με νουκλεοσιδικά-
νουκλεοτιδικά ανάλογα.

Η ιντερφερόνη έχει αντιική και ανοσοτροποποι-
ητική δράση. To νεότερo σκεύασμα, η πεγκυ-
λιωμένη ιντερφερόνη, στους HΒeAg-θετικούς 
ασθενείς σημειώνει ποσοστά ορομετατροπής 
του HΒeAg σε ποσοστό 27% στο τέλος 48 
εβδομάδων αγωγής, ποσοστά τα οποία δια-
τηρούνται (29-36%) και 24 εβδομάδες μετά τη 
διακοπή της θεραπείας. Ένα μέρος αυτών των 
ασθενών (>40%) θα απολέσει και το αντιγόνο 
επιφανείας σταδιακά τα επόμενα χρόνια μετά τη 
διακοπή της αγωγής. Στους HBeAg-αρνητικούς 
ασθενείς δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα. Σε 
μια μελέτη 552 e-αρνητικοί ασθενείς έλαβαν 
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α2a σε εβδομα-
διαία υποδόρια χορήγηση για 48 εβδομάδες. 
Παρατεινόμενη απάντηση (δηλαδή μη ανιχνεύ-
σιμο HBV-DNA μετά τη διακοπή της θεραπείας) 
πέτυχε το 15% των ασθενών την 72η εβδομάδα 
παρακολούθησης.

Η αγωγή με ιντερφερόνη έχει το μειονέκτη-
μα της υποδόριας, όπως προαναφέρθηκε, 
χορήγησης καθώς και του υψηλού ποσοστού 
εμφάνισης παρενεργειών. Το 5-10% των ασθε-
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Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, ο ιός της ηπατίτιδας Β έχει μολύνει 350 εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως και ενέχεται για ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως από κίρρωση, ηπατική 

ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Λόγω του υψηλού βαθμού νοσηρότητας και θνητότητας, η χρόνια 

ηπατίτιδα Β αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος και τα φώτα της επιστημονικής κοινότητας έχουν 

στραφεί στην ανεύρεση όλο και πιο αποτελεσματικών θεραπειών για την αντιμετώπισή της.

Όπως σε όλα τα θέματα έτσι και στη χρόνια ηπατίτιδα Β η πιο 

σημαντική μέριμνα είναι η ενημέρωση των φορέων και των 

πασχόντων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού και ο εμ-

βολιασμός όλου του πληθυσμού και ιδιαίτερα εκείνων που 

ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου



ΣΕΛΙΔΑ 9

νών με ΧΗΒ που θεραπεύονται με ιντερφερόνη 
θα εμφανίσει μία ή περισσότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η γριππώ-
δης συνδρομή που είναι και η πιο συχνή ανε-
πιθύμητη ενέργεια που παρατηρείται (πυρετός, 
φρίκια, κεφαλαλγία, κακουχία, μυαλγίες), σε 
συνδυασμό με κόπωση, ανορεξία, απώλεια 
βάρους και ήπια αυξημένη τριχόπτωση. Τα 
συμπτώματα αυτά συνήθως υφίονται κατά τη 
συνεχιζόμενη θεραπευτική αγωγή και δεν οδη-
γούν σε διακοπή της θεραπείας παρά μόνο αν 
ο ασθενής το επιθυμεί. Η ιντερφερόνη δρώντας 
κατασταλτικά στο μυελό των οστών μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική ουδετεροπενία (<1000/
mm3) ή θρομβοκυτταροπενία (<50000/mm3) 
ειδικότερα στους ασθενείς που έχουν μειωμένα 
λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια προ της 
έναρξης θεραπείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
5% των ασθενών θα χρειαστεί να διακόψει τη 
θεραπεία και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 
40% θα χρειαστεί αναπροσαρμογή της δο-
σολογίας. Τα πιο συχνά αίτια για μείωση της 
χορηγούμενης δόσης είναι η ουδετεροπενία 
(20%), η θρομβοκυτταροπενία (13%) και οι 
διαταραχές της ALT (11%). Παρενέργειες έχουμε 
και από την ψυχιατρική σφαίρα, με συμπτώ-
ματα άγχους, ευερεθιστότητας, κατάθλιψης 
και ανάπτυξης τάσεων αυτοκαταστροφής που 
απαιτούν συχνά τη συμβολή του ψυχιάτρου και 
αποτελούν ένα από τα συχνότερα αίτια, μαζί 
με τα προαναφερθέντα, πρόωρου τερματισμού 
της θεραπείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η παρατήρηση ότι οι παρενέργειες από 
την ψυχική σφαίρα αφορούν συχνότερα και 
είναι πιο έκδηλες στους πάσχοντες από χρόνια 
HCV λοίμωξη. Τέλος, η ιντερφερόνη φαίνεται 
σπανίως να ευοδώνει την ανάπτυξη αυτοαντι-
σωμάτων και μπορεί να προκαλέσει παρόξυνση 
νόσων στις οποίες μεσολαβούν αυτοαντισώμα-
τα. Υποθυρεοειδισμός και υπερθυρεοειδισμός 
έχουν καταγραφεί σε χαμηλά ποσοστά κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με ιντερφερόνη και η 
παρακολούθηση της θυρεοειδικής λειτουργίας 
επιβάλλεται. Το σημαντικό είναι ότι οι διατα-
ραχές των θυρεοειδικών ορμονών μπορεί να 
παραμείνουν στο 50% των ασθενών και μετά 
τη διακοπή ή το τέλος της αγωγής.

Η δεύτερη θεραπευτική επιλογή με τα «αμι-
γώς» αντιικά αναφέρεται στα νουκλεοσιδικά 
και νουκλεοτιδικά ανάλογα, στα οποία περι-
λαμβάνονται η λαμιβουδίνη, η εντεκαβίρη, η 
τελμπιβουδίνη, η αδεφοβίρη και η τενοφοβίρη. 
Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται από το στόμα 
και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποτελε-
σματικότητας. Δυστυχώς, η αποτελεσματικότητά 
τους σημειώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της 
λήψης τους και δεν επιτυγχάνουν παρατεινόμε-
νη απάντηση μετά τη διακοπή της αγωγής, με 
αποτέλεσμα τα φάρμακα αυτά να χορηγούνται 
μόνο στα πλαίσια μακράς διάρκειας θεραπευ-
τικών σχημάτων.

Η λαμιβουδίνη είναι το πρώτο συνθετικό 
νουκλεοσιδικό ανάλογο που προστέθηκε στη 
φαρμακευτική μας φαρέτρα και με το οποίο δι-
αθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία (έλαβε έγκριση 
για χρήση στη χρόνια ηπατίτιδα Β το 1998). 
Πολλές μελέτες έδειξαν πτώση των επιπέδων 
του HBV-DNA στον ορό σε μη ανιχνεύσιμα επί-
πεδα τον πρώτο χρόνο θεραπείας, σε ποσοστό 
60-70 % των HΒeAg-αρνητικών ασθενών. Η 
επιτυχία του φαρμάκου αντικατοπτρίζεται και 
στην κλινική εικόνα του ασθενούς, αφού όπως 
φαίνεται και από μελέτες σε κιρρωτικούς HΒeAg-
αρνητικούς ασθενείς που τους χορηγήθηκε 
λαμιβουδίνη παρουσίασαν μείωση του Child-
Pugh score κατά τουλάχιστον δύο βαθμούς σε 
ποσοστό 77% . Ουσιαστικά, η λαμιβουδίνη 
«άνοιξε» το δρόμο στους ασθενείς αυτούς προς 
τη μεταμόσχευση ήπατος, γεγονός που απο-
τέλεσε σταθμό στην εξέλιξη της ηπατολογίας. 
Στους HΒeAg-θετικούς ασθενείς η θεραπεία 
με λαμιβουδίνη οδηγεί σε ορομετατροπή του 
HBeAg σε 16-18% των ασθενών στο τέλος του 

πρώτου έτους θεραπείας, ποσοστό το οποίο 
αυξάνει και αγγίζει το 50% των ασθενών μετά 
από 5 συναπτά έτη αγωγής. Η αδεφοβίρη 
στους HBeAg-αρνητικούς ασθενείς επιτυγχά-
νει μείωση του HBV-DNA σε μη ανιχνεύσιμα 
επίπεδα στο 51% των ασθενών, ενώ φτάνει 
στο 71% στο δεύτερο χρόνο θεραπείας. Τα 
ποσοστά ορομετατροπής του e αντιγόνου των 
HΒeAg-θετικών ασθενών με την αδεφοβίρη 
κυμαίνονται μεταξύ 12% και 14%, στο τέλος 
του πρώτου έτους θεραπείας. Η εντεκαβίρη, 
νεότερο νουκλεοσιδικό ανάλογο, από τα πρώ-
τα έτη εισαγωγής της στην αντιμετώπιση της 
ΧΗΒ επέδειξε πολύ ισχυρή αντιική δράση, 
επιτυγχάνοντας ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά 
ιολογικής ανταπόκρισης, δηλαδή μείωσης του 
HBV-DNA σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, που έ-
φταναν το 67% στους HBeAg-θετικούς ασθενείς 
και 90% στους HBeAg-αρνητικούς, τις πρώτες 
48 εβδομάδες αγωγής. Στα έξι έτη συνεχούς 
χορήγησης τα ποσοστά αυτά αγγίζουν το 94%, 
ενώ φυσιολογικές τρανσαμινάσες διατηρεί το 
80% των ασθενών. Η τελμπιβουδίνη, η οποία 
ανήκει στην κατηγορία των νουκλεοσιδικών 
αναλόγων, πετυχαίνει ποσοστά «αρνητικοποίη-
σης» του HBV-DNA σε ποσοστό 88% και 60% 
στους HΒeAg-αρνητικούς και HBeAg-θετικούς 
ασθενείς, αντίστοιχα μετά τον πρώτο χρόνο 
θεραπείας, ποσοστά τα οποία μειώνονται στο 
82% και 56%, αντίστοιχα, στο τέλος του δευτέ-
ρου έτους αγωγής. Στους e-θετικούς ασθενείς, 
μάλιστα, αν και τα ποσοστά ιστολογικής (μείωση 
της νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας κατά 
δύο μονάδες και ταυτόχρονη σταθεροποίηση 
του βαθμού της ίνωσης σε σύγκριση με τη 
βιοψία προ της έναρξης θεραπείας), ιολογικής 
και βιοχημικής (πτώση των τρανσαμινασών 
εντός των φυσιολογικών ορίων) ανταπόκρισης 
ήταν υψηλότερα σε σημαντικό βαθμό με την 
τελμπιβουδίνη σε σύγκριση με τη λαμιβουδίνη, 
τα ποσοστά ορομετατροπής του αντιγόνου e 
ήταν παρόμοια (26% έναντι 23% στο 1ο έτος, 
35% έναντι 29% στο 2ο έτος). Η τενοφοβίρη, 
νουκλεοτιδικό ανάλογο το οποίο είναι και το 
τελευταίο χρονικά που εγκρίθηκε για την κα-
ταπολέμηση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, δίνει, 
από τις ως τώρα μελέτες, πολύ ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Οδηγεί σε ιολογική ανταπόκριση 
το 76% των e-θετικών ασθενών, μετά από 48 
εβδομάδες αγωγής, ποσοστό που διατηρεί-
ται (72%) και στις 144 εβδομάδες θεραπείας. 
Υψηλότερα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τους e-αρνητικούς ασθενείς, στους οποίους τα 
ποσοστά ιολογικής ανταπόκρισης φτάνουν στο 
83% και 95% στις 48 και στις 144 εβδομάδες 
αγωγής, αντίστοιχα.

Προβλήματα - Παρενέργειες 
μακροχρόνιας χορήγησης 
νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων

Το βασικό μειονέκτημα των νουκλεοσ(τ)ιδικών 
αναλόγων και ιδιαίτερα των παλαιοτέρων όπως 
της λαμιβουδίνης είναι η ανάδυση μεταλλαγ-
μένων στελεχών λόγω μεταλλάξεων κυρίως 
στην YMDD αλληλουχία της HBV-DNA πολυ-
μεράσης, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν 
στο φαινόμενο της αντοχής που εκδηλώνεται 
με άρση της ιολογικής ανταπόκρισης και εν 
συνεχεία της βιοχημικής και ιστολογικής ύφε-
σης. Ως αντοχή ορίζεται η αύξηση των επιπέ-
δων του HBV-DNA του ορού μεγαλύτερη ή 
ίση από 1 δεκαδικό λογάριθμο πάνω από το 
ναδίρ ή επανεμφανισή του μετά από πτώση 
σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Οι ασθενείς με 
χρόνια ηπατίτιδα Β που λαμβάνουν λαμιβου-
δίνη αναμένονται να παρουσιάσουν αντοχή σε 
ποσοστό 14-32% μετά από ένα χρόνο αγωγής, 
ποσοστό που αυξάνεται προϊόντος του χρόνου 
και αγγίζει το 60-70% μετά από πέντε χρόνια 
θεραπείας. Η αντοχή στην αδεφοβίρη εμφανί-
ζεται σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τη 
λαμιβουδίνη και φτάνει στο 29% στην πενταετία. 
Ορισμένες πρόσφατες μελέτες ανεβάζουν τα 
ποσοστά αντοχής στο 20% μετά από 2 συναπτά 
έτη αγωγής με αδεφοβίρη, αλλά τα ποσοστά 
αυτά αναφέρονται κυρίως σε ασθενείς που 
είχαν ήδη αναπτύξει αντίσταση στη λαμιβου-
δίνη και όχι σε πρωτοθεραπευόμενους. Για 
το λόγο αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς - με 
αντίσταση στη λαμιβουδίνη - η αδεφοβίρη 
χορηγείται όχι σε σχήματα μονοθεραπείας αλλά 
σε συνδυασμένη αγωγή με λαμιβουδίνη. Η 
τελμπιβουδίνη παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά 
ανάπτυξης αντοχής στους HΒeAg-αρνητικούς 

ασθενείς που κυμαίνονται στο 2,7 και 8,6% 
τον πρώτο και δεύτερο χρόνο αγωγής, αντί-
στοιχα, ενώ στους HΒeAg-θετικούς ασθενείς η 
τελμπιβουδίνη σημειώνει μεγαλύτερα ποσοστά 
ανάπτυξης αντοχής που αγγίζουν το 4,4% και 
21,6% στο τέλος του πρώτου και δεύτερου 
έτους θεραπείας αντίστοιχα.

Ένα από τα νεότερα νουκλεοσιδικά ανάλογα, 
η εντεκαβίρη, σημειώνει ποσοστά αντοχής 
τόσο στους e θετικούς όσο και στους e αρνη-
τικούς πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς που 
δεν ξεπερνούν το 1.5% ακόμα και μετά από 
6 έτη αγωγής. Προσφάτως, αναρτήθηκαν τα 
αποτελέσματα 3 ετών κυκλοφορίας της τενο-
φοβίρης στα οποία τόσο οι e-θετικοί όσο και 
οι e-αρνητικοί ασθενείς παρουσίασαν μηδενικά 
ποσοστά γονοτυπικής αντίστασης στο φάρμα-
κο. Από πολλές μελέτες φαίνεται ότι στους 
ασθενείς που έχουν ήδη αναπτύξει αντοχή στη 
λαμιβουδίνη, η εντεκαβίρη δεν αποτελεί πρώ-
της επιλογής θεραπεία λόγω των αυξημένων 
ποσοστών αντοχής, που αναφέρθηκαν σ’ αυτή 
την κατηγορία ασθενών. Έτσι, στους ανθεκτικούς 
στη λαμιβουδίνη η προσθήκη εντεκαβίρης 
οδηγεί στην ανάπτυξη γονοτυπικής αντοχής στο 
1-6.2% των ασθενών στο τέλος του πρώτου 
χρόνου θεραπείας με εντεκαβίρη, στο 9-15% 
στο δεύτερο έτος, ενώ το ποσοστό αυτό μετά 
από έξι χρόνια εκτοξεύεται στο 57%.

Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα γενικά είναι ά-
ριστα ανεκτά και η ασφάλειά τους, όπως έχει 
εκτιμηθεί από πολλές μελέτες είναι αντίστοιχη 
με αυτή του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, 
οφείλουμε να επαγρυπνούμε για τυχόν παρε-
νέργειες μέσα στα πλαίσια της μακροχρόνιας 
χορήγησης των φαρμάκων αυτών αλλά και 
τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών που δεν έχουν 
διαφανεί κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης 
ΙΙ και ΙΙΙ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παράδειγμα 
της φιαλουριδίνης ή το πιο πρόσφατο της κλε-
βουντίνης, των οποίων οι μελέτες διακόπηκαν 
εσπευσμένα και τα φάρμακα αποσύρθηκαν 
άμεσα, μετά από περιστατικά μιτοχονδρια-
κής τοξικότητας και γαλακτικής οξέωσης που 
οδήγησαν ακόμα και στο θάνατο ασθενών. 
Σε μελέτη συνδυασμού τελμπιβουδίνης και 
πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α το 17% 
των ασθενών παρουσίασε αρκετά σοβαρής 
μορφής περιφερική νευροπάθεια, που οδή-
γησε στον πρόωρο τερματισμό της μελέτης. 
Αντίθετα, η μονοθεραπεία με τελμπιβουδίνη, 
ανάγκασε σε διακοπή της θεραπείας το 2% 
των ασθενών είτε λόγω μεγάλης αύξησης της 
CPK είτε λόγω συμπτωματολογίας από το 
μυοσκελετικό. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
13% των ασθενών παρουσίασε ήπια έως μέτρια 
αύξηση της CPK. Από τις μελέτες ασφαλείας της 
εντεκαβίρης που διενεργήθηκαν προκειμένου 
να εγκριθεί το φάρμακο δεν είχαν προκύψει 
ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο σε πρόσφατη 
μελέτη με μικρό αριθμό ασθενών ενοχοποιή-
θηκε η εντεκαβίρη για περιστατικά γαλακτικής 
οξέωσης σε ασθενείς με πολύ σοβαρή ηπατική 
ανεπάρκεια (MELD score >20). Τα νουκλεοτιδικά 
ανάλογα αδεφοβίρη και τενοφοβίρη έχουν 
συνδεθεί με περιπτώσεις νεφροτοξικότητας. Τα 
φάρμακα της κατηγορίας αυτής απεκκρίνονται 
από τα νεφρά και επί νεφρικής ανεπάρκειας 
χρήζουν προσαρμογής της δοσολογίας τους. 
Πιο συγκεκριμένα, τιμές κάθαρσης κρεατινίνης 
μεταξύ 20-50ml/min απαιτούν προσαρμογή του 
δοσολογικού σχήματος και λήψη ανά 48 ώρες, 
ενώ μικρότερες τιμές κάθαρσης απαιτούν ακόμα 
μεγαλύτερο μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων. 
Οι Lampertico και συν. σε μελέτη ασθενών 
υπό αδεφοβίρη για τρία έτη χρειάστηκε να 
μειώσουν τη χορηγούμενη δόση αδεφοβίρης 
στο 7% των ασθενών λόγω αύξησης της κρε-
ατινίνης κατά >0.5mg/d από την αρχική τιμή. 
Από τη δική μας εμπειρία, σε 45 ασθενείς της 
Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, παρατη-
ρήθηκε αύξηση της μέσης τιμής της κρεατινίνης 
από 1.05mg/dl προ της εισαγωγής κρεατινίνης, 
σε 1.24mg/dl στο τέλος της παρακολούθησης 

Όπως σε όλα τα θέματα έτσι και στη χρόνια ηπατίτιδα Β η πιο σημαντική 

μέριμνα είναι η ενημέρωση των φορέων και των πασχόντων για την 

αποφυγή μετάδοσης του ιού και ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού 

και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. 
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(P<0.05), ενώ σε δύο από τους 45 (4.4%) 
ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση μεγαλύτερη 
από 0.5mg/dl. Μπορεί η τενοφοβίρη να έλαβε 
έγκριση για τη χρόνια ηπατίτιδα Β μόλις το 
2008, αλλά είχε από το 2001 μπει στη «μάχη» 
για την καταπολέμηση του HIV-1. Η αυξημένη 
συχνότητα νεφρικής βλάβης που παρατηρή-
θηκε σε αυτούς τους ασθενείς, πιθανώς να 
οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και στην HIV 
νεφροπάθεια. Έτσι, παρόλο που η τενοφοβίρη 
έχει παρόμοια μοριακή δομή με την αδεφοβίρη 
φαίνεται ότι συνοδεύεται από χαμηλότερα 
ποσοστά νεφροτοξικότητας στους ασθενείς 
με χρόνια HBV λοίμωξη, από τις μελέτες που 
διαθέτουμε έως σήμερα. Αναμένουμε, όμως, 
πάντα και τα αποτελέσματα περισσοτέρων 
ετών παρακολούθησης. Η νεφρική βλάβη, η 
οποία εντοπίζεται στα ουροφόρα σωληνάρια, 
δύναται να εμφανιστεί με έναν αριθμό κλινι-
κών συνδρόμων συμπεριλαμβανομένων του 
συνδρόμου Fanconi, του άποιου διαβήτη και 
της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Πρόληψη
Όπως σε όλα τα θέματα έτσι και στη χρόνια 

ηπατίτιδα Β η πιο σημαντική μέριμνα είναι η 
ενημέρωση των φορέων και των πασχόντων 
για την αποφυγή μετάδοσης του ιού και ο 
εμβολιασμός όλου του πληθυσμού και ι-
διαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου. Στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου ανήκουν οι σεξουαλικοί σύντροφοι 
και οι συγκάτοικοι των πασχόντων, τα νεογνά 

από μητέρες πάσχουσες από χρόνια HBV λοί-
μωξη, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας 
και οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. 

Το εμβόλιο έναντι του HBV περιέχει ανασυν-
δυασμένα αντιγόνα του ιού. Το πρόγραμμα του 
εμβολιασμού περιλαμβάνει 3 δόσεις, με τη 
δεύτερη και την τρίτη να χορηγούνται σε ένα και 
σε έξι μήνες μετά την πρώτη δόση. Η θέση του 
εμβολιασμού είναι ο δελτοειδής μυς. Έλεγχος 
για την ανάπτυξη προστατευτικών αντισωμάτων 
anti-HBs πρέπει να διενεργείται ένα με δύο 
μήνες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου, 
με εξαίρεση τους ασθενείς που υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση στους οποίους συστήνεται 
επανάληψη του ελέγχου ανά έτος. Τίτλος αντι-
σωμάτων >10IU/ml θεωρείται προστατευτικός. 
Η επιτυχία του εμβολιασμού κυμαίνεται μεταξύ 
95-99% ανάλογα και με την ηλικία διενέργειας 
του εμβολιαστικού σχήματος. Όσο μικρότερη η 
ηλικία, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής 
προστατευτικών αντισωμάτων σημειώνονται. 
Επί αποτυχίας συνιστάται επανάληψη και των 
τριών δόσεων σε διπλάσια δοσολογία. Λόγοι 
αποτυχίας παραγωγής προστατευτικών αντισω-
μάτων είναι η παρουσία ανοσοκαταστολής είτε 
προκαλούμενης από νόσο, είτε φαρμακευτικής 
αιτιολογίας. Επίσης, μειωμένη ανταπόκριση 
στον εμβολιασμό παρουσιάζουν και οι αιμο-
καθαιρόμενοι ασθενείς, στους οποίους ακόμα 
και επί επιτυχούς εμβολιασμού συστήνεται η 
διενέργεια περιοδικά αναμνηστικών δόσεων. 
Τα νεογνά οι μητέρες των οποίων φέρουν το 
αντιγόνο επιφανείας πρέπει να λαμβάνουν 

ανοσοσφαιρίνη HBIG και την πρώτη δόση του 
εμβολίου άμεσα μετά τον τοκετό. Η πρακτική 
αυτή επιτυγχάνει τη μη μετάδοση του ιού στο 
νεογνό στο 95% των περιπτώσεων. Το ποσοστό 
αυτό μειώνεται για τις μητέρες με πολύ υψηλό 
ιικό φορτίο.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθούμε στη 
σύσταση για αποχή ή περιστασιακή μόνο και 
περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ ακόμα και 
στους ασυμπτωματικούς φορείς. Η αποφυγή 
του αλκοόλ είναι ουσιαστικά και ο μοναδι-
κός διατροφικός περιορισμός σε αυτόν τον 
πληθυσμό.

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της μετακί-
νησης μεγάλων μαζών πληθυσμού από χώρες 
με υψηλή ενδημικότητα της HBV λοίμωξης και 
δυσκολότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
σε χώρες με χαμηλότερο επιπολασμό του ιού, 
οι μονάδες υγείας κάθε χώρας οφείλουν να 
στραφούν τόσο προς την πρόληψη όσο και 
στην ανίχνευση των πασχόντων και στην προ-
σφορά της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης.
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