
 

 

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 

 

 

 

 

Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

(Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) 

Noέμβπιορ 2012 

 

Σποποποίηζη με βάζη ζσόλια μελών Δπιηποπήρ Ηογενούρ Ζπαηίηιδαρ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

Γεκέμβπιορ 2012 

 

 

 

 

Σελικέρ ηποποποιήζειρ 

Φεβποςάπιορ 2013 

 

 

 

 



 2 

ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ (ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΑ) 

ADV: δηπηβαιηθή αληεθνβίξε  

ALT: αιαληληθή ακηλνηξαλζθεξάζε 

ETV: εληεθαβίξε  

HBV: ηφο επαηίηηδαο Β  

HCV: ηφο επαηίηηδαο C  

HDV: ηφο επαηίηηδαο D  

HIV: ηφο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ  

IFNα: ηληεξθεξφλε-άιθα 

INR: international normalized ratio  

LAM: ιακηβνπληίλε   

Peg-IFNα: πεγθπιησκέλε ηληεξθεξφλε-άιθα  

TBV: ηεικπηβνπληίλε  

TDF: δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε  

Α.Φ.Τ.: αλψηεξε θπζηνινγηθή ηηκή 

ΗΚΚ: επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο 

ΧΗΒ: ρξφληα επαηίηηδα Β 
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KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β (ΖΒV)  

Οη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελείο κε HBV ινίκσμε 

εμαξηψληαη απφ ηε θάζε ηεο HBV ινίκσμεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θάζε αζζελήο. 

Απφ πιεπξάο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ε HBV ινίκσμε δηαθξίλεηαη αδξά ζε νμεία 

θαη ρξνλία. Οη αζζελείο κε HBV ινίκσμε κπνξεί λα έρνπλ θαη ινίκσμε κε ηνλ HDV 

(ηφ επαηίηηδαο D) (HBV θαη HDV ινίκσμε), ελψ ζπρλά αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα ινηκψμεηο θαη κε άιινπο ηνχο επαηίηηδαο. Σε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θαη νη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε 

αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε ήπαηνο γηα HBV επαηηθή λφζν ή ζε 

αζζελείο κε HBV θαη HIV (ηφο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ). 

Αζζελείο κε δηπιέο HBV θαη HCV (ηφο επαηίηηδαο C) ή ηξηπιέο ΗBV θαη HDV θαη 

HCV ινηκψμεηο αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηνλ ηφ επαηίηηδαο πνπ 

επηθξαηεί.   

 

 

Α. ΟΞΔΗΑ HBV ΛΟΗΜΧΞΖ  

Η νμεία HBV ινίκσμε δηαγηγλψζθεηαη ζπλήζσο κφλν ζε αζζελείο κε 

ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία νμείαο επαηίηηδαο, ελψ πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνθιηληθήο 

νμείαο HBV ινίκσμεο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο θαη απνθαιχπηνληαη πνιιά ρξφληα 

αξγφηεξα απφ ηελ παξνπζία νξνινγηθψλ δεηθηψλ παξειζνχζαο HBV ινίκσμεο 

(αξλεηηθφ HBsAg, ζεηηθφ anti-HBc θαη ζεηηθφ anti-HBs) ή απφ ηελ απνθάιπςε 

ρξφληαο HBV ινίκσμεο.  

Η δηάγλσζε ηεο νμείαο επαηίηηδαο Β ηίζεηαη ζε αζζελείο κε επίπεδα αιαληληθήο 

ακηλνηξαλζθεξάζεο (ALT) κεγαιχηεξα απφ ην 8-10πιάζην ηεο αλψηεξεο 

θπζηνινγηθήο ηηκήο (Α.Φ.Τ.) (ALT>8-10xΑ.Φ.Τ.) πνπ έρνπλ ζεηηθφ IgM anti-HBc κε 

ή ρσξίο ζεηηθφ HBsAg. Κακία εηδηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε δελ απαηηείηαη ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ κε νμεία επαηίηηδα Β. Οη αζζελείο κε ηππηθή 

νμεία θιηληθή επαηίηηδα Β αληηκεησπίδνληαη κε ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία, φπσο φινη νη 

αζζελείο κε νμεία ηνγελή επαηίηηδα, θαζψο πάλσ απφ 95-99% ησλ ελειίθσλ κε νμεία 

επαηίηηδα Β αλαξξψλνπλ απηφκαηα θαη αλαπηχζζνπλ anti-HBs ρσξίο αληηηθή αγσγή. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή, ζηελή παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία απαηηείηαη γηα 

αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή νμεία επαηίηηδα Β (παξαηεηλφκελνο ππξεηφο >38
0
C, 

αλνξεμία-έκεηνη, δηαηαξαρέο χπλνπ, παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πξνζξνκβίλεο >4 sec ή 
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INR (international normalized ratio) >1.4, πηζαλφλ βαζχο ίθηεξνο, παξνπζία άιισλ 

λνζεκάησλ ή εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζζελνχο πνπ επηβαξχλνπλ ηε 

λνζεξφηεηα). Σε πεξίπησζε αλάπηπμεο ζεκείσλ επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο 

(θεξαπλνβφινο επαηίηηδα), ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα άκεζεο κεηαθνξάο ηνπ 

αζζελνχο ζε θέληξν κεηακνζρεχζεσλ ήπαηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία φισλ 

ησλ θξηηεξίσλ γηα κεηακφζρεπζε ήπαηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζνβαξήο νμείαο επαηίηηδαο Β, ε έγθαηξε ρνξήγεζε αληηηθήο 

ζεξαπείαο κε ιακηβνπληίλε ή κε ηα λεφηεξα ηζρπξά αληηηθά, εληεθαβίξε ή 

ηελνθνβίξε, κπνξεί λα βνεζήζεη. Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δελ είλαη ηεθκεξησκέλε, 

αλ θαη ζπληζηάηαη ε ζπλέρηζή ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

anti-HBs ή γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ anti-HBe. 

 

 

Β. ΥΡΟΝΗΑ HBV ΛΟΗΜΧΞΖ 

Η δηάγλσζε ηεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο ηίζεηαη ζε αζζελείο κε ζεηηθφ HBsAg 

γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ή κε ζεηηθφ HBsAg θαη αξλεηηθφ IgM anti-HBc. Σε φινπο 

ηνπο αζζελείο κε ρξφληα HBV ινίκσμε πξέπεη:  

α) λα ιακβάλεηαη πξνζεθηηθφ αηνκηθφ ηζηνξηθφ, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

επαηηθήο λφζνπ θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ (ΗΚΚ) θαη λα πξαγκαηνπνείηαη 

πξνζεθηηθή αληηθεηκεληθή εμέηαζε. 

β) λα γίλεηαη γεληθή αίκαηνο, βηνρεκηθφο έιεγρνο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ρξφλνο 

πξνζξνκβίλεο θαη έιεγρνο νξνινγηθψλ δεηθηψλ ηνπ HBV (HBeAg/anti-HBe, IgM 

anti-HBc) θαζψο θαη έιεγρνο επηπέδσλ HBV DNA νξνχ.  

γ) λα γίλεηαη έιεγρνο γηα παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ησλ HDV, HCV, HIV 

θαη HAV. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ HAV, εθφζνλ βξεζνχλ 

αξλεηηθνί γηα anti-HAV.  

Οη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο εμαξηψληαη απφ ηε θάζε ηεο ρξφληαο 

HBV ινίκσμεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θάζε αζζελήο. Οη θάζεηο ηεο ρξφληαο ΗΒV 

ινίκσμεο είλαη: HBeAg–ζεηηθή ρξφληα ΗΒV ινίκσμε, HBeAg–ζεηηθή ρξφληα 

επαηίηηδα Β (ΧΗΒ), ρξφληα αλελεξγφο θνξία ηνπ HBV, HBeAg–αξλεηηθή ΧΗΒ, κε 

αληηξξνπνχκελε HBV θίξξσζε. Τα θξηηήξηα δηάγλσζεο ησλ παξαπάλσ θάζεσλ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. 

Αλεμαξηήησο ηεο αλάγθεο γηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, νη αζζελείο κε ρξφληα 

HBV ινίκσμε πξέπεη:  
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α) λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο.  

β) λα πξνηείλνπλ έιεγρν γηα HBV ινίκσμε ζε φινπο ηνπο ζπγγελείο 1
νπ

 βαζκνχ 

(γνλείο, αδέιθηα, παηδηά) θαη ηνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο ηνπο. Τα αλήιηθα παηδηά 

θαη νη εξσηηθνί ζχληξνθνη ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ HBV, εθφζνλ δελ 

έρνπλ αλνζία.  

Δπηπξφζζεηα, φινη νη αζζελείο κε HBV θίξξσζε (αληηξξνπνχκελε θαη κε) 

θαζψο θαη νη αζζελείο κε ρξφληα HBV ινίκσμε θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΗΚΚ 

πξέπεη λα ειέγρνληαη αλά 6κελν κε ππεξερνγξάθεκα άλσ θνηιίαο κε ζηφρν ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε πηζαλνχ ΗΚΚ. 

 

Β1. Δνδείξειρ θεπαπεςηικήρ παπέμβαζηρ 

Οη ελδείμεηο ζεξαπείαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηεο γηα ηελ HBeAg-ζεηηθή θαη 

HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ θαη πεξηιακβάλνπλ επίπεδα HBV DNA νξνχ >2.000 IU/ml, 

επίπεδα ALT πάλσ απφ Α.Φ.Τ. θαη βηνςία ήπαηνο κε ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ 

λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα (ζθνξ ελεξγφηεηαο ≥6 θαηά Ishak ή ≥2 θαηά 

Metavir) θαη/ή ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ ίλσζε (ζθνξ ίλσζεο ≥3 θαηά Ishak ή ≥2 

θαηά Metavir). Θεξαπεία κπνξεί λα αξρίζεη αθφκα θαη κε θπζηνινγηθέο ηηκέο ALT 

εθφζνλ πιεξνχληαη ηα άιια δχν θξηηήξηα. Αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ή κε 

αληηξξνπνχκελε θίξξσζε ζα πξέπεη λα ζεξαπεχνληαη εθφζνλ έρνπλ απιψο 

αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ. Οη ελδείμεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε ππννκάδεο 

αζζελψλ κε ρξφληα HBV ινίκσμε πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Β1.1. HBeAg–θεηική σπόνια ΗΒV λοίμωξη 

Η δηάγλσζε ηεο HBeAg–ζεηηθήο ρξφληαο ΗΒV ινίκσμεο (ραξαθηεξίδεηαη θαη 

σο θάζε αλνζνινγηθήο αλνρήο) ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ρξφληα HBV 

ινίκσμε, ζεηηθφ HBeAg θαη ζηαζεξά θπζηνινγηθέο ηηκέο ALT ή ηηκέο 

ALT<2xΑ.Φ.Τ. (πξνζδηνξηζκνί ηνπιάρηζηνλ αλά 3 κήλεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο). Οη 

αζζελείο απηνί έρνπλ θαηά θαλφλα πςειά επίπεδα HBV DNA oξνχ (>20.000 IU/mL 

ή 100.000 copies/mL).  

Αζζελείο ειηθίαο ≤30 εηψλ κε HBeAg-ζεηηθή ρξφληα ΗΒV ινίκσμε ρσξίο 

θιηληθά ζεκεία πξνρσξεκέλεο επαηηθήο λφζνπ θαη κε αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ΗΚΚ ή θίξξσζεο δελ ζπζηήλεηαη λα ππφθεηληαη ζε βηνςία ήπαηνο νχηε λα 

ιακβάλνπλ ζεξαπεία, αθνχ έρνπλ πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα (<10%) αληαπφθξηζεο 

(ΗΒeAg νξνκεηαηξνπήο). Σπζηήλεηαη, φκσο, ε παξαθνινχζεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 
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αλά 3-6 κήλεο. Πηζαλφηεηα βηνςίαο ήπαηνο ή αθφκα θαη ζεξαπείαο ππάξρεη ζε 

αζζελείο απηήο ηεο θάζεο, πνπ έρνπλ ειηθία >30 εηψλ, ALT κεηαμχ 1-2xΑ.Φ.Τ., 

θιηληθέο ελδείμεηο πξνρσξεκέλεο επαηηθήο λφζνπ θαη/ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΗΚΚ 

ή θίξξσζεο. Αληηηθή ζεξαπεία κπνξεί ίζσο λα ρνξεγεζεί θαη ζε αζζελείο απηήο ηεο 

θάζεο εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξνη ησλ 40 εηψλ ή πξφθεηηαη λα ιάβνπλ 

αλνζνηξνπνπνηεηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή ή είλαη έγθπεο ζην ηξίην ηξίκελν ηεο 

θχεζεο θαη ζπλεπψο έρνπλ πςειή πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ HBV ή έρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ HBV ιφγσ επαγγέικαηνο (π.ρ. ηαηξνί, λνζειεπηέο), 

ζηνπο νπνίνπο ζε νξηζκέλεο ρψξεο γίλεηαη πξνζσξηλή δηαθνπή εξγαζίαο κέρξη ηελ 

ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηαηκίαο. 

 

Β1.2. HBeAg–θεηική σπόνια ηπαηίηιδα Β 

Η δηάγλσζε ηεο HBeAg-ζεηηθήο ΧΗΒ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε 

ρξφληα HBV ινίκσμε, ζεηηθφ HBeAg θαη ALT 2xΑ.Φ.Τ. Οη αζζελείο απηνί 

ειέγρνληαη γηα επίπεδα HBV DNA νξνχ θαη παξαθνινπζνχληαη επί 3-6 κήλεο κε αλά 

κήλα έιεγρν ALT/AST θαη HBeAg/anti-HBe. Δάλ δελ επηηεπρζεί απηφκαηε 

νξνκεηαηξνπή ηνπ HBeAg ζε anti-HBe, νη αζζελείο έρνπλ απφιπηε έλδεημε 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ 

(>20.000 ΙU/mL ή >100.000 copies/mL) αθφκα θαη ρσξίο ηε δηελέξγεηα βηνςίαο 

ήπαηνο. Η βηνςία ήπαηνο κπνξεί λα δψζεη πξφζζεηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά 

θαηά θαλφλα δελ αιιάδεη ηελ απφθαζε γηα έλαξμε αγσγήο. Σε κε δηελέξγεηα βηνςίαο 

ήπαηνο, είλαη ρξήζηκε ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο ίλσζεο θαη θπξίσο ε επηβεβαίσζε 

ή ν απνθιεηζκφο ηεο θίξξσζεο κε ηε ρξήζε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ. 

 

Β1.3. Χπόνια ανενεπγόρ θοπία ηος HBV 

Η δηάγλσζε ηνπ ρξφληνπ αλελεξγνχ θνξέα ηνπ HBV ηίζεηαη ζε αζζελείο κε φια 

ηα παξαθάησ: α) ζεηηθφ HBsAg, αξλεηηθφ HBeAg θαη ζπλήζσο ζεηηθφ anti-HBe 

ηνπιάρηζηνλ απφ 6κήλνπ, β) επίκνλα θπζηνινγηθέο ALT/AST (ηνπιάρηζηνλ 3 

κεηξήζεηο αλά 1-3 κήλεο ζε δηάζηεκα 12 κελψλ), γ) κε αληρλεχζηκα ή ρακειά 

επίπεδα HBV DNA νξνχ (<2.000 IU/mL ή <10.000 copies/mL), δ) απνπζία ζεκείσλ 

θαη εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ ζπκβαηψλ κε ρξνλία επαηηθή λφζν (π.ρ. 

ζπιελνκεγαιία, επαηηθέο παιάκεο, αγγεησκαηψδεηο ζπίινη, ζξνκβνπελία, 
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ππεξγακκαζθαηξηλαηκία). Έλα πνζνζηφ ησλ ρξνλίσλ αλελεξγψλ θνξέσλ ηνπ HBV 

κπνξεί λα έρεη επίπεδα HBV DNA νξνχ κεηαμχ 2.000 θαη 20.000 IU/mL.  

Οη ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV δελ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

βηνςία ήπαηνο ή ζεξαπεία, αιιά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηαηί 

ππάξρεη πηζαλφηεηα κεηαπηψζεψο ηνπο ζε (ζπλήζσο HBeAg-αξλεηηθή) ΧΗΒ. Η 

παξαθνινχζεζή ηνπο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη κε έιεγρν ALT/AST αλά 2-3 κήλεο ην 

πξψην έηνο θαη αλά 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα. Σε πεξίπησζε παζνινγηθψλ ηηκψλ 

ALT/AST ζα πξέπεη λα γίλεηαη λένο έιεγρνο επηπέδσλ HBV DNA νξνχ θαη βηνςία 

ήπαηνο. Σε ρξφληνπο θνξείο κε επίπεδα HBV DNA κεηαμχ 2.000-20.000 IU/mL 

ζηελή παξαθνινχζεζε κε πξνζδηνξηζκφ ησλ AST/ALT αλά ηξίκελν θαη HBV DNA 

θάζε 6-12 κήλεο ζπλερίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ ζεσξεζνχλ νξηζηηθά σο 

ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV θαη κεηαπέζνπλ ζε ζπλήζε αλά 6κελν 

παξαθνινχζεζε.  

Η κφλε έλδεημε ρνξήγεζεο ζεξαπείαο ζε ρξφληνπο αλελεξγνχο θνξείο ηνπ HBV 

είλαη ε έλαξμε ζεξαπείαο κε αλνζνθαηαζηαιηηθνχο/ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Η.  

   

Β1.4. HBeAg–απνηηική σπόνια ηπαηίηιδα Β 

Γηάγλσζε HBeAg–αξλεηηθήο ΧΗΒ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε 

ρξνλία HBV ινίκσμε θαη α) αξλεηηθφ HBeAg θαη ζπλήζσο ζεηηθφ anti-HBe 

ηνπιάρηζηνλ απφ 6κήλνπ, β) ζηαζεξά ή δηαιεηπφλησο απμεκέλεο ALT/AST 

(>Α.Φ.Τ.), γ) επίπεδα HBV DNA νξνχ (≥2.000 IU/mL ή ≥10.000 copies/mL) θαη δ) 

ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ρξφληαο επαηίηηδαο. Η βηνςία ήπαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο HBeAg–αξλεηηθήο ΧΗΒ. Οη αζζελείο απηνί έρνπλ αληρλεχζηκν HBV 

DNA νξνχ, αιιά φρη ππνρξεσηηθά επίπεδα ζηαζεξά ≥2.000 IU/mL (ζεκαληηθνχ 

βαζκνχ δηαθπκάλζεηο). Δπνκέλσο, ηα θξηηήξηα α, β θαη δ ζε ζπλδπαζκφ κε 

αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ κπνξεί λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δηάγλσζε.   

Έλδεημε ζεξαπείαο έρνπλ φινη νη αζζελείο κε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ θαη 

ηνπιάρηζηνλ κεηξίνπ βαζκνχ λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα θαη/ή κεηξίνπ 

βαζκνχ ίλσζε ζηε βηνςία ήπαηνο. Η βηνςία ήπαηνο πξν ζεξαπείαο είλαη απφιπηα 

απαξαίηεηε ζε αζζελείο κε ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (<20.000 IU/mL), αιιά 

δελ επεξεάδεη ηε ζεξαπεπηηθή απφθαζε ζε αζζελείο κε AST/ALT> 2xΑ.Φ.Τ θαη 

πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (≥20.000 IU/mL), αθνχ θαηά θαλφλα απνθαιχπηεη 

ζνβαξέο ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ζε ηέηνηνπο αζζελείο. Πξνζθέξεη, φκσο, ζεκαληηθέο 
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πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ πξφγλσζε θαη ηελ πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία 

θαη ρξεζηκεχεη ζηε ιήςε κειινληηθψλ ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ δελ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αξρηθή ζεξαπεία. Σε κε δηελέξγεηα βηνςίαο ήπαηνο, 

είλαη ρξήζηκε ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο ίλσζεο θαη θπξίσο ε επηβεβαίσζε ή ν 

απνθιεηζκφο ηεο θίξξσζεο κε ηε ρξήζε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ. 

Σε αληίζεζε κε ηελ HBeAg-ζεηηθή ΧΗΒ, ηα επίπεδα ALT/AST (εμ νξηζκνχ 

>Α.Φ.Τ.) δελ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα ζεξαπεία ζε απηή ηελ νκάδα αζζελψλ. Η 

απφθαζε γηα ζεξαπεία δελ επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηα επίπεδα ηνπ HBV DNA νξνχ.  

 

Β1.5. Μη ανηιπποπούμενη HBV κίππωζη 

Γηάγλσζε κε αληηξξνπνχκελεο HBV θίξξσζεο ηίζεηαη ζε αζζελείο κε ρξνλία 

HBV ινίκσμε θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ θιηληθέο εθδειψζεηο: α) 

αζθίηε, β) επεηζφδην θηξζνξξαγίαο, γ) επεηζφδην επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο, δ) 

ίθηεξν (νιηθή ρνιεξπζξίλε >3 mg/dL). Έλδεημε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο έρνπλ φινη 

νη αζζελείο κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνπ έρνπλ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία απμεκέλσλ ή θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ALT/AST. 

 

Β2. ηόσοι θεπαπεςηικήρ παπέμβαζηρ – Οπιζμοί ανηαπόκπιζηρ 

Ο ηδαληθφο ζηφρνο ζεξαπείαο ζηε XHΒ είλαη ε θάζαξζε ηνπ HBV, πνπ 

πξαθηηθά ηζνδπλακεί κε αξλεηηθνπνίεζε ηνπ HBsAg θαη ίζσο εμαθάληζε ηνπ 

cccDNA απφ ην ήπαξ. Δληνχηνηο, ν ζηφρνο απηφο είλαη ζπαλίσο εθηθηφο, γη’ απηφ ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ηνινγηθή θαη βηνρεκηθή αληαπφθξηζε 

αληαπφθξηζε κεηά ηε δηαθνπή ζεξαπείαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίηεπμε α) 

θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ALT/AST, β) κε αληρλεχζηκνπ ή πνιχ ρακειψλ επηπέδσλ HBV 

DNA νξνχ (<2.000 ΙU/mL) θαη γ) νξνκεηαηξνπήο ηνπ HBeAg ζε anti-HBe (κφλν γηα 

HBeAg-ζεηηθή XHΒ). Τξίηνο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνινγηθήο χθεζεο (κε 

αληρλεχζηκνπ HBV DNA) ππφ καθξνρξφληα ζεξαπεία κε αληηηηθά. Οη ηειηθνί 

απψηεξνη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.ε 

κείσζε ησλ ζνβαξψλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ (κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, ΗΚΚ) θαη 

θπξίσο ηεο επηβίσζεο. Οη παξαπάλσ απψηεξνη ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ησλ ηζηνινγηθψλ βιαβψλ ηνπ ήπαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπρλήο 

ππνζηξνθήο ηπρφλ εγθαηεζηεκέλεο θίξξσζεο, πνπ αθνινπζνχλ ηε καθξνρξφληα 

θαηαζηνιή ηνπ ηηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ.   
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Οη νξηζκνί ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία ηεο XHΒ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 2. Η αληαπφθξηζε κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα, ζην ηέινο θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Η αληαπφθξηζε δηαθξίλεηαη ζε βηνρεκηθή, νξνινγηθή, 

ηνινγηθή θαη ηζηνινγηθή. Βιοσημική ανηαπόκπιζη επηηπγράλεηαη ζε νκαινπνίεζε 

ηεο ALT ζε αζζελείο κε απμεκέλα πξν ζεξαπείαο επίπεδα. Βιοσημική διαθςγή 

ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο ALT ππφ ζεξαπεία (ζε ≥2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 

κελφο) κεηά απφ αξρηθή βηνρεκηθή αληαπφθξηζε ζε αζζελή κε ζπκκφξθσζε ζηε 

ζεξαπεία. Βιοσημική ςποηποπή ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο ALT κεηά ηε δηαθνπή ηεο 

ζεξαπείαο (ζε ≥2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) ζε αζζελείο κε βηνρεκηθή 

αληαπφθξηζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Οπολογική ανηαπόκπιζη για αζθενείρ με 

HBeAg-θεηική ΥHB ζεσξείηαη ε απψιεηα ηνπ HBeAg κε αλάπηπμε anti-HBe. 

Πλήπηρ οπολογική ανηαπόκπιζη ζεσξείηαη ε απψιεηα ηνπ HBsAg θαη αλάπηπμε 

anti-HBs, ε νπνία ζρεδφλ εμ νξηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ κε αληρλεχζηκν HBV DNA 

νξνχ. Ο νξηζκφο ηεο ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζεξαπείαο. 

Ηολογική ανηαπόκπιζη ζε θεπαπεία με Peg-IFNα ζεσξείηαη ε επίηεπμε επηπέδσλ 

HBV DNA <2.000 IU/mL. Η ηνινγηθή απηή αληαπφθξηζε κπνξεί λα εθηηκεζεί  

(ζηνπο 6 κήλεο, ζην ηέινο θαη ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο). 

Ηολογική ανηαπόκπιζη ςπό ανηιικά ζεσξείηαη ε επίηεπμε κε αληρλεχζηκνπ HBV 

DNA νξνχ κε επαίζζεηε PCR. Καηά ηε ζεξαπεία κε αληηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

πξφζζεηνη νξηζκνί ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Μακποσπόνια ιολογική ανηαπόκπιζη μεηά διακοπή θεπαπείαρ με Peg-IFNα ή 

ανηιιικό ζεσξείηαη ε δηαηήξεζε HBV DNA νξνχ κε αληρλεχζηκνπ ή <2.000 IU/mL 

γηα  12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ κε αξλεηηθφ HBeAg θαη 

ζεηηθφ anti-HΒe ζε αζζελείο κε HΒeAg-ζεηηθή ΧΗΒ. Τέινο, ηζηολογική 

ανηαπόκπιζη ζεσξείηαη ε ειάηησζε ηεο λεθξνθιεγκνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 

2 βαζκνχο θιίκαθαο Knodell ή Ishak ρσξίο επηδείλσζε ηεο ίλσζεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πξν ζεξαπείαο ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο.   

   

Β3. Θεπαπεςηικά ζσήμαηα 

Eγθεθξηκέλεο κνξθέο ζεξαπείαο ζηελ Διιάδα γηα ελήιηθεο αζζελείο κε XHΒ 

είλαη ε ηληεξθεξφλε-άιθα (ΙFNα, Intron
®
A θαη Roferon

®
-A), ε πεγθπιησκέλε IFNα-

2a (Peg-IFNα-2a, Pegasys
®
), ε ιακηβνπληίλε (LAM, Zeffix

®
), ε δηπηβαιηθή 

αληεθνβίξε (ADV, Hepsera
®
), ε εληεθαβίξε (ETV, Baraclude

®
), ε ηεικπηβνπληίλε 
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(TBV, Sebivo
®
) θαη ε δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε (TDF, Viread

®
) (Πίλαθαο 

1). Τα θάξκαθα απηά κπνξεί αξρηθά λα δηαθξηζνχλ ζε 2 θχξηεο θαηεγνξίεο: α) IFNα 

(θιαζηθή θαη πεγθπιησκέλε), πνπ έρεη αλνζνηξνπνπνηεηηθέο θαη αληηηηθέο ηδηφηεηεο 

θαη β) ακηγψο αληηηθά θάξκαθα (LAM, ADV, ETV, TBV θαη TDF). Απφ ηηο IFNα, 

ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ε Peg-IFNα-2a, ε νπνία ρνξεγείηαη σο 

κία ππνδφξηα έλεζε ησλ 180 κg ηελ εβδνκάδα γηα 48 εβδνκάδεο ζε HBeAg-ζεηηθή 

θαη HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ (αληί γηα 3-7 ελέζεηο ηελ εβδνκάδα κε ηελ θιαζηθή 

IFNα). Η εκεξήζηα δφζε ησλ αληηηθψλ, πνπ ρνξεγνχληαη φια σο 1 δηζθίo ηελ εκέξα, 

είλαη γηα LAM 100 mg, ADV 10 mg, ETV 0.5 mg γηα πξσηνζεξαπεπφκελνπο 

αζζελείο θαη 1 mg γηα αζζελείο κε αληνρή ζηε ιακηβνπληίλε θαη αζζελείο κε κε 

αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, TBV 600 mg θαη TDF 300 mg. Η δνζνινγία ησλ αληηηθψλ 

θαξκάθσλ πξέπεη λα ειαηηψλεηαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα (θάζαξζε 

θξεαηηλίλεο <50 ml/min). Οη ζπληζηψκελεο δφζεηο ηνπ θάζε αληηηθνχ ζε αζζελείο κε 

θάζαξζε θξεαηηλίλεο <50 ml/min πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Η δηάξθεηα 

ζεξαπείαο κε ηα αληηηθά είλαη πάληνηε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ θαη πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηνλ αζζελή (βιέπε ζρφιηα ζηε ζπλέρεηα).  

Σε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ αληέλδεημε γηα Peg-IFNα (πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα), ε επηινγή ρνξήγεζεο Peg-IFNα ή αληηηθνχ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

πνιινχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηζπκίαο ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο 

αξρηθά ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν 

θαξκάθσλ.Τα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα είλαη ε κηθξφηεξε 

θαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ζεξαπείαο, ε ζπρλφηεξε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο 

αληαπφθξηζεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαη ε κε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ HBV 

ζηειερψλ, ελψ κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ε κηθξή ζρεηηθά πηζαλφηεηα καθξνρξφληαο 

αληαπφθξηζεο θαη νη ζρεηηθά ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε απνηέιεζκα ηελ θαθή 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αλάγθε γηα ζπρλή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Οη πην 

ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο Peg-IFNα είλαη ε γξηππψδεο ζπλδξνκή, ε 

θαηαβνιή, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (επεξεζηζηφηεηα, θαηάζιηςε) θαη ε 

θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ (νπδεηεξνπελία, ζξνκβνπελία, αλαηκία). Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

απαηηείηαη θαηά ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ςπρηαηξηθέο παζήζεηο (εηδηθά ζνβαξή 

θαηάζιηςε), απηνάλνζα λνζήκαηα, πησρά ειεγρφκελν ζαθραξψδε δηαβήηε, φπνπ 

θαηά θαλφλα ε ρνξήγεζε Peg-IFNα αληελδείθλπηαη.  

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηηθά 

θάξκαθα είλαη ε πνιχ πςειή πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ππφ ζεξαπεία θαη ε πνιχ 
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θαιή αλνρή θαη αζθάιεηα, ελψ κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ε πξννδεπηηθά απμαλφκελε 

πηζαλφηεηα αλάδπζεο αλζεθηηθψλ HBV ζηειερψλ θπξίσο γηα ηα αληηηθά κε πξψηεο 

επηινγήο (ε νπνία δηαθέξεη αλάινγα κε ην ρνξεγνχκελν αληηηηθφ θάξκαθν) θαη ε 

κηθξή πηζαλφηεηα (κε ηα κέρξη ζήκεξα ζρήκαηα) καθξνρξφληαο αληαπφθξηζεο κεηά 

ηε δηαθνπή ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε γηα καθξνρξφληα (≥5 έηε θαη ίζσο δηα βίνπ) 

ρνξήγεζή ηνπο. Η αλάγθε καθξνρξφληαο ιήςεο ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ απφ 

αζζελείο (θπξίσο γπλαίθεο) αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, αθνχ ζπζηήλεηαη λα 

απνθεχγεηαη ε ηεθλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ησλ αληηηθψλ απηψλ θαξκάθσλ 

θαη γηα 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπο.  

 

Β4. Αποηελεζμαηικόηηηα θεπαπεςηικών ζσημάηων ζε 

ππωηοθεπαπεςόμενοςρ αζθενείρ  

Β4.1. ΗΒeAg-θεηική σπόνια ηπαηίηιδα Β 

Η πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηξνπήο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

βηνρεκηθή θαη ηνινγηθή αληαπφθξηζε, είλαη 32% κε 1 έηνο Peg-IFNα-2a, 16-18% κε 1 

έηνο LAM, 12% κε 1 έηνο ADV, 21% κε 1 έηνο ETV, 22% κε 1 έηνο TBV θαη 21% 

κε 1 έηνο TDF. Οη παξαπάλσ πηζαλφηεηεο αληαπφθξηζεο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο κειέηεο θαη γη’ απηφ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ επζέσο. Γεδνκέλα 

ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ θαλεξψλνπλ φηη ε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο είλαη 

πςειφηεξε κεηά 1 έηνο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a απ΄φηη κε 1 έηνο ζεξαπείαο κε 

LAM, ελψ δελ δηαθέξεη κεηά απφ 1 έηνο ζεξαπείαο κε ETV ή LAM, TBV ή LAM θαη 

TDF ή ADV. Αλ θαη ε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο δελ δηαθέξεη αλάκεζα ζηα 

ακηγψο αληηηθά θάξκαθα, ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο κε αληρλεχζηκνπ HBV DNA νξνχ 

δηαθέξεη. Δηδηθφηεξα, κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ (<60-80 IU/mL) παξαηεξείηαη 

ζε 36%, 21%, 67%, 60% θαη  76% ησλ αζζελψλ κε HBeAg-ζεηηθή ΧHB πνπ 

ιακβάλνπλ 1 έηνο ζεξαπεία κε LAM, ADV, ETV, TBV θαη TDF, αληίζηνηρα.  

Αλεμαξηήησο είδνπο ζεξαπείαο, ε πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ αζζελψλ κε 

HBeAg-ζεηηθή ΧΗΒ ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα ηεο ALT (>2-5xΑ.Φ.Τ.), ρακειά 

επίπεδα HBV DNA νξνχ (<2x10
8
 IU/mL) θαη απμεκέλε ηζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αζζελείο κε HBV γνλφηππν Α θαη Β απαληνχλ θαιχηεξα ζηε ζεξαπεία κε Peg-IFNα-

2a απφ ηνπο αζζελείο κε γνλφηππν D θαη C, ελψ ν HBV γνλφηππνο δελ επεξεάδεη ηελ 

πηζαλφηεηα ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία κε ακηγψο αληηηηθά θάξκαθα. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο anti-HBe 
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νξνκεηαηξνπήο απνηεινχλ ε πηψζε ηνπ HBV DNA <20.000 IU/ml (50% πηζαλφηεηα 

νξνκεηαηξνπήο) θαη ε πηψζε ηνπ HBsAg ζε επίπεδα <1.500 IU/ml ηε 12
ε
 εβδνκάδα 

ζεξαπείαο. Αληίζεηα, αζζελείο νη νπνίνη ηε 12
ε
 εβδνκάδα ζεξαπεία κε Peg-IFNα 

έρνπλ επίπεδα HBsAg >20.000 ΙU/mL ή ρσξίο θακκία πηψζε ζε ζρέζε κε ηα πξν 

ζεξαπείαο επίπεδα, έρνπλ ειάρηζηε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο θαη γη΄απηφ ε 

ζεξαπεία κπνξεί ηφηε λα δηαθφπηεηαη.  

Η παξάηαζε ζεξαπείαο κε αληηηηθά θάξκαθα, πνπ είλαη αζθαιή θαη θαιψο 

αλεθηά, απμάλεη ηε ζπρλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο, θζάλνληαο ζε αζξνηζηηθή 

πηζαλφηεηα 40-50% κεηά απφ 5 έηε ζεξαπείαο. Η δηαηήξεζε ηεο HBeAg 

νξνκεηαηξνπήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σε αζζελείο πνπ επηηπγράλνπλ 

νξνκεηαηξνπή ηνπ HBeAg θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε αληηηθά, ζπζηήλεηαη ε 

παξάηαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ γηα 12 κήλεο κεηά ηελ επίηεπμε ηεο 

νξνκεηαηξνπήο κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο. Γεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο HBeAg νξνκεηαηξνπήο είλαη ίζσο 

κηθξφηεξε κεηά απφ δηαθνπή ησλ αληηηθψλ ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ παξαηεξείηαη κεηά 

απφ δηαθνπή ηεο Peg-IFNα.  

Η επίηεπμε κφληκεο HBeAg νξνκεηαηξνπήο ή έζησ βηνρεκηθήο θαη ηνινγηθήο 

χθεζεο έρεη βξεζεί λα επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε ηεο επαηηθήο λφζνπ, λα ειαηηψλεη ηηο 

κείδνλεο επηπινθέο θαη λα βειηηψλεη ηελ επηβίσζε. Σε αξθεηνχο (40-50%) απφ ηνπο 

αζζελείο κε καθξνρξφληα νξνινγηθή θαη ηνινγηθή αληαπφθξηζε (θπξίσο κεηά απφ 

ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a) αθνινπζεί εληφο ησλ επνκέλσλ 5-10 εηψλ θαη θάζαξζε 

ηνπ HBsAg κε αλάπηπμε anti-HBs (πιήξεο αληαπφθξηζε).  

 

Β4.2. ΗΒeAg-απνηηική σπόνια ηπαηίηιδα Β 

Η Peg-IFNα-2a κπνξεί λα επηηχρεη καθξνρξφληα (κεηά ηε δηαθνπή ηεο) ηνινγηθή 

αληαπφθξηζε ζε πεξίπνπ 22%-25% ησλ αζζελψλ κε HBeAg–αξλεηηθή ΧΗΒ, θαζψο 

θαη πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε (θάζαξζε ηνπ HBsAg κε αλάπηπμε anti-HBs) 

κεηά απφ έηε ζε >40% απηψλ κε καθξνρξφληα ηνινγηθή αληαπφθξηζε. Η καθξνρξφληα 

αληαπφθξηζε επηηπγράλεη πξφιεςε ησλ απψηεξσλ επηπινθψλ ηεο επαηηθήο λφζνπ θαη 

βειηίσζε ηεο επηβίσζεο. Παξάγνληεο πξν ζεξαπείαο πνπ λα ζρεηίδνληαη ή λα 

πξνβιέπνπλ ηελ πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο δελ έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζζεί. 

Πξφζθαηα, ν ζπλδπαζκφο ηεο κε πηψζεο ησλ επηπέδσλ HBsAg νξνχ κε κε πηψζε 2 

log10 ηνπ HBV DNA ηε 12
ε
 εβδνκάδα βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε κε καθξνρξφληα 
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ηνινγηθή αληαπφθξηζε ζε Δπξσπαίνπο αζζελείο κε γνλφηππν D θαη γη’ απηφ ε 

ζεξαπεία κπνξεί ηφηε λα δηαθφπηεηαη. 

Όια ηα ακηγψο αληηηθά επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο αξρηθέο αληαπνθξίζεηο ζε 

HBeAg–αξλεηηθή ΧΗΒ. Δηδηθφηεξα, κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ (<60-80 

ΙU/mL) παξαηεξείηαη ζε 65-73%, 51-63%, 90%, 88% θαη 93% ησλ αζζελψλ κε 

HBeAg-αξλεηηθή ΧHB πνπ ιακβάλνπλ 1 έηνο ζεξαπεία κε LAM, ADV, ETV, TBV 

θαη TDF, αληίζηνηρα. Οη αληαπνθξίζεηο, φκσο, δηαηεξνχληαη ζε <5% ησλ αζζελψλ, 

εθφζνλ ηα θάξκαθα απηά δηαθνπνχλ κεηά ην πξψην έηνο. Γη’ απηφ, ηα ακηγψο αληηηθά 

θάξκαθα ρνξεγνχληαη κφλν σο καθξνρξφληεο ζεξαπείεο ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ. 

Η καθξνρξφληα αληαπφθξηζε ππφ ζεξαπεία επίζεο επηηπγράλεη πξφιεςε ηεο εμέιημεο 

ηεο επαηηθήο λφζνπ, κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ΗΚΚ θαη βειηίσζε ηεο επηβίσζεο. Πξνο 

ην παξφλ, δελ ππάξρνπλ ζαθείο ζπζηάζεηο σο πξνο ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ 

αληηηθψλ θαξκάθσλ ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 5εηήο.  

Η πηζαλφηεηα θάζαξζεο ηνπ HBsAg 6 κήλεο κεηά ην ηέινο 12 κήλεο αγσγήο κε 

Peg-IFNα-2a είλαη 3% πνπ απμάλεηαη ζε 9% θαη 12% ζηα 3 θαη 5 έηε, αληίζηνηρα 

κεηά ηελ αγσγή. Αληηζέησο, ε απψιεηα ηνπ HBsAg κε ηα αληηηθά θάξκαθα ζηε 

δηάξθεηα 4-5 εηψλ ζεξαπείαο είλαη <1-2%. 

 

Β4.3. Χπόνια ηπαηίηιδα Β ςπό μακποσπόνια ανηιική θεπαπεία  

Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο αληηηθψλ θαξκάθσλ είλαη 

ε πξννδεπηηθά απμαλφκελε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ηηθήο αληνρήο εμαηηίαο ηεο 

επηινγήο HBV αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Ιηθή αληνρή εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα 

(>50%) ησλ αζζελψλ κεηά 3 έηε ζεξαπείαο κε LAM (>60-65% ζηα 4 έηε) [ζπλήζεηο 

κεηαιιαγέο: αληηθαηάζηαζε ηεο κεζεηνλίλεο απφ βαιίλε ή ηζνιεπθίλε ζηε ζέζε 204 

(rtM204V ή rtM204I) θαη/ή αληηθαηάζηαζε ηεο ιεπθίλεο απφ κεζεηνλίλε ζηε ζέζε 

180 (rtL180M), αληηθαηάζηαζε αιαλίλεο κε βαιίλε ή ζξενλίλε ζηε ζέζε 181 

(rtA181V ή rtA181T)]. Δπνκέλσο, ε κνλνζεξαπεία κε LAM δελ ζεσξείηαη ζήκεξα 

ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα αζζελείο κε ΧΗΒ, παξά ην ρακειφ ηεο θφζηνο. Η 

ADV δελ είλαη ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, θαη παξά ηνλ θαιχηεξν γελεηηθφ θξαγκφ ηεο 

ζε ζρέζε κε ηε LAM, ηηθή αληνρή κεηά απφ 5εηή ζεξαπεία κε ADV εκθαλίδεηαη ζε 

πεξίπνπ 30% ησλ αζζελψλ κε HBeAg-αξλεηηθή ΧHB [ζπλήζεηο κεηαιιαγέο: 

αληηθαηάζηαζε αζπαξαγίλεο απφ ζξενλίλε ζηε ζέζε 236 (rtN236T)] θαη/ή 

αληηθαηάζηαζε αιαλίλεο κε βαιίλε ή ζξενλίλε ζηε ζέζε 181 (rtA181V ή rtA181T)]. 



 14 

Γεδνκέλεο ηεο θπθινθνξίαο ηεο TDF, ελφο ηζρπξφηεξνπ, κε θαιχηεξν γελεηηθφ 

θξαγκφ θαη θζελφηεξνπ λνπθιενηηδηθνχ αλαιφγνπ, ε ADV δελ ζεσξείηαη ζήκεξα 

ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα αζζελείο κε ΧΗΒ. Η TBV είλαη έλα ηζρπξφ αληηηθφ 

θάξκαθν, πνπ ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα ηηθήο αληνρήο ζπαληφηεξα απφ ηε LAM, αιιά 

ζπρλφηεξα απφ ηελ ETV θαη TDF (ζπλήζεο κεηαιιαγή: rtM204I). Η πηζαλφηεηα ηηθήο 

αληνρήο ζηα 2 έηε ζεξαπείαο κε TBV είλαη ζρεηηθά ρακειή ζε αζζελείο κε ρακειά 

αξρηθά επίπεδα ηαηκίαο (HBV DNA <2x10
8 

IU/mL γηα HΒeAg-ζεηηθνχο ή <2x10
6 

IU/mL γηα HΒeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο) θαη κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ ζηνπο 

6 κήλεο ζεξαπείαο κε TBV.   

Η ETV είλαη έλα ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, πνπ έρεη πνιχ θαιφ πξνθίι αληνρήο 

(πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ). Αληνρή ζηελ ETV έρεη παξαηεξεζεί ζπάληα (1-2%) κεηά 

ηα πξψηα 6 έηε ζεξαπείαο πξσηνζεξαπεπφκελσλ αζζελψλ κε ΧΗΒ. Η αληνρή ζηελ 

ETV απαηηεί ηελ αλάδπζε ζηειερψλ κε δχν κεηαιιαγέο αληνρήο ζηε LAM 

(rtM204V/I θαη rtL180M) θαη κία επηπξφζζεηε κεηαιιαγή (rtI169 ή rtT184 ή rtS202 

ή rtM250). Η ΤDF είλαη ην λεφηεξν θαη επίζεο ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, γηα ην νπνίν 

δελ έρεη παξαηεξεζεί αληνρή κεηά απφ 6 έηε ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε ΧΗΒ. Λφγσ 

ηεο ηζρπξήο αληηηθήο δξάζεο θαη ηεο ζπάληαο έσο κεδεληθήο πηζαλφηεηαο ηηθήο 

αληνρήο ζε καθξνρξφληα κνλνζεξαπεία, ε ΔΤV θαη ε TDF απνηεινχλ ζήκεξα ηα 

θάξκαθα επηινγήο γηα ηε καθξνρξφληα ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ΧΗΒ.    

 

Β4.4. Μη ανηιπποπούμενη HBV κίππωζη 

Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη νη ζηφρνη ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ κε κε 

αληηξξνπνχκελε θίξξσζε είλαη αλεμάξηεηνη ηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο HBeAg. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ή βειηίσζε ζε θιηληθφ επίπεδν 

(Child-Pugh ζθνξ) ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ε ζπλδπαζκέλε βηνρεκηθή θαη ηνινγηθή 

αληαπφθξηζε ππφ ζεξαπεία. Απφ πιεπξάο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ίδηα νκάδα 

αζζελψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε θαη 

εξγαζηεξηαθέο ελδείμεηο ππιαίαο ππέξηαζεο (ζξνκβνπελία: αηκνπεηάιηα<80,000/mm
3
 

θαη/ή νπδεηεξνπελία: νπδεηεξφθηια<1,500/mm
3
) πνπ απνηεινχλ αληέλδεημε γηα 

ζεξαπεία κε Peg-IFNα. Τα κφλα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε απηή ηελ 

νκάδα αζζελψλ είλαη ηα ακηγψο αληηηηθά θάξκαθα κε πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα ηηθήο 

αληνρήο, δειαδή ε ETV (ζε εκεξήζηα δφζε 1 mg ζε αληίζεζε κε ηε δφζε 0.5 mg ζε 

αληηξξνπνχκελε HBV θίξξσζε) ή ε TDF, αθνχ ν θίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο θιηληθήο 
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θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ απηψλ επί αλάπηπμεο ηνινγηθήο/βηνρεκηθήο δηαθπγήο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζσζηή θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα) είλαη απφιπηα επηβεβιεκέλε 

θπξίσο γηαηί εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θίλδπλνο αλάπηπμεο ΗΚΚ παξά ηελ επίηεπμε 

ηνινγηθήο χθεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ απηψλ. Η 

ζεξαπεία ρνξεγείηαη πηζαλφηαηα δηα βίνπ. 

 

Β5. Αποηελεζμαηικόηηηα θεπαπεςηικών ζσημάηων ζε 

επαναθεπαπεςόμενοςρ αζθενείρ 

Β5.1. Μη ανηαποκπιθένηερ ζε πποηγούμενη θεπαπεία σωπίρ ανάπηςξη ιικήρ 

ανηοσήρ 

Η επαλαζεξαπεία αζζελψλ πνπ απέηπραλ ζε πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε 

IFNα/Peg-IFNα είλαη ίδηα κε ηε ζεξαπεία ησλ πξσηνζεξαπεπνκέλσλ αζζελψλ. Σπρλά, 

φκσο, νη αζζελείο απηνί αξλνχληαη λα επαλαιάβνπλ έλα λέν ζρήκα Peg-IFNα-2a 

εμαηηίαο παξελεξγεηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζεξαπεία ρσξίο ηειηθή αληαπφθξηζε. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ακηγψο αληηηθψλ θαξκάθσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ 

απνηπρία ζε πξνεγνχκελε ζεξαπεία IFNα/Peg-IFNα.  

Γελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα επαλαζεξαπεία αζζελψλ ρσξίο 

καθξνρξφληα αληαπφθξηζε ζε πξνεγνχκελε αληηηθή ζεξαπεία, αιιά θαη ρσξίο 

αλάπηπμε ηηθήο αληνρήο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο κεηά δηαθνπή ζρήκαηνο αληηηθήο 

ζεξαπείαο, νη αζζελείο κπνξεί λα αληηκεησπηζζνχλ σο πξσηνζεξαπεπφκελνη.  

Πξσηνγελήο κε αληαπφθξηζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα ζε ζεξαπεία κε ΔΤV, 

TDF, LAM ή TBV θαη γη’ απηφ ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα 

ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο. Σε επηβεβαίσζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο, είλαη ζθφπηκε ε γνλνηππηθή αλάιπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ HBV. 

Πξσηνγελήο κε αληαπφθξηζε παξαηεξείηαη ζε 10-20% ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ADV, νπφηε ζπζηήλεηαη αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ζε ETV ή TDF.   

Σε κεξηθή ηνινγηθή αληαπφθξηζε, ε πξνζέγγηζε πηζαλφλ εμαξηάηαη απφ ηα 

επίπεδα ηαηκίαο θαη ην αξρηθφ θάξκαθν. Σε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηαηκίαο (πρ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ αιιά ζε επίπεδα 

<20.000 IU/mL γηα HBeAg-ζεηηθή θαη <2.000 IU/mL γηα HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ) ην 

πξψην έηνο ζεξαπείαο θαη ιακβάλνπλ αληηηηθφ κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ, φπσο ε 

ETV ή ε TDF, κπνξεί λα ζπλερηζζεί ε ίδηα κνλνζεξαπεία κε πξνζεθηηθή 
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παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ. Σε αζζελείο πνπ δηαηεξνχλ 

αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ ζηνπο 6 κήλεο ζεξαπείαο κε LAM ή TBV ή ζηνπο 12 

κήλεο ζεξαπείαο κε ADV, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζε ηζρπξφηεξν αληηηηθφ (ETV ή 

TDF) θαηά πξνηίκεζε ρσξίο δηαζηαπξνχκελε αληνρή (πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα). 

 

Β5.2. Αζθενείρ με ιική ανηοσή (Πίνακαρ 4) 

Οη αζζελείο κε αληνρή ζηε LAM απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε νκάδα αζζελψλ κε 

ηηθή αληνρή ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο ηεο LAM θαη ηνπ θαθνχ πξνθίι αληνρήο 

ηεο. Η ADV, ETV θαη TDF είλαη ππνθήθηα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ αζζελψλ. In vitro δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε ADV θαη ε TDF δελ έρνπλ 

δηαζηαπξνχκελε αληνρή κε ηε LAM, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ETV κεηψλεηαη 

ζε παξνπζία ζηειερψλ κε κεηαιιαγέο αληνρήο ζηε LAM. Η έγθαηξε πξνζζήθε ADV 

είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. H 

κνλνζεξαπεία κε TDF, πνπ είλαη πην ηζρπξφ αληηηηθφ απφ ηελ ADV θαη 

απνηειεζκαηηθφ θαη ελαληίνλ ησλ αλζεθηηθψλ ζηε LAM ζηειερψλ, έρεη επίζεο δψζεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζήκεξα απνηειεί ηε ζεξαπεία επηινγήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αζζελψλ. Η ETV, πνπ ζε αζζελείο κε αληνρή ζηε LAM 

ρνξεγείηαη ζε εκεξήζηα δφζε 1.0 mg, είλαη αξρηθά απνηειεζκαηηθή, αιιά 

καθξνρξφληα ζρεηίδεηαη κε πςειή πηζαλφηεηα αληνρήο, (πεξίπνπ 50% ζηα 5 έηε) 

αθνχ ε παξνπζία κεηαιιαγψλ αληνρήο ζηε LAM επλνεί ηελ αλάδπζε ζηειερψλ 

αλζεθηηθψλ ζηελ ETV.  

Οη αζζελείο κε αληνρή ζηελ ADV ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε 

ηελ πξνεγνχκελε έθζεζή ηνπο θαη ηηθή αληνρή ζηε LAM, δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί απφ 

απηνχο έρνπλ αξρηθψο εθηεζεί ζε LAM. Σε αζζελείο ρσξίο πξνεγνχκελε αληνρή ζε 

LAM, ζπζηήλεηαη ε αιιαγή ζε ETV ή TDF, αλ θαη ε επηινγή ηεο ETV ίζσο λα είλαη 

πξνηηκεηέα εηδηθά ζε αζζελείο κε πςειά επίπεδα HBV DNA ππφ ADV. Σε αζζελείο 

κε πξνεγνχκελε αληνρή ζε LAM, ζπζηήλεηαη αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ TDF θαη ελφο 

λνπθιενζηδηθνχ αλαιφγνπ (ΔΤV, LAM, TBV).  

Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα αζζελείο κε αληνρή ζε ETV ή TBV. Με 

βάζε in vitro δεδνκέλα, ε αιιαγή ζε ή ε πξνζζήθε TDF, θαίλεηαη λα είλαη ε πην 

ζπλεηή επηινγή. Γελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα πεξηγξαθή ηηθήο αληνρήο ζηελ TDF. 

Σπλεπψο, ζε πεξίπησζε πηζαλήο ηηθήο αληνρήο ζε TDF είλαη ρξήζηκν λα γίλεη 

γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλάιπζε, ελψ ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αζζελψλ κπνξεί 

λα γίλεη κε πξνζζήθε ελφο λνπθιενζηδηθνχ αλαιφγνπ (ETV, TBV, LAM). 
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Γεδνκέλεο ηεο πνιχ κηθξήο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο ζε ETV ή TDF, ζα 

πξέπεη πάληνηε λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ 

κε ηνινγηθέο δηαθπγέο ππφ ηα θάξκαθα απηά. 

 

Β6. Παπακολούθηζη αζθενών ςπό θεπαπεία και μεηά ηη διακοπή ηηρ 

θεπαπείαρ  

Β6.1. Παπακολούθηζη για θεπαπεία με Peg-IFNα-2a 

Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε έιεγρν α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο: γεληθή αίκαηνο θαη 

ALT/AST αλά κήλα, TSH αλά 3 κήλεο, HBeAg/anti-HBe ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο (κφλν 

γηα HBeAg ζεηηθνχο) θαη επίπεδα HBV DNA νξνχ ζηνπο 3 (κφλν γηα HBeAg-

αξλεηηθνχο), 6 θαη 12 κήλεο θαη β) γηα ην πξψην έηνο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο: 

ALT/AST αλά 3κελν, HBeAg/anti-HBe (κφλν γηα HBeAg ζεηηθνχο) θαη επίπεδα 

HBV DNA νξνχ ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Αζζελείο κε 

ηνινγηθή (HBV DNA <2,000 IU/mL) θαη νξνινγηθή (HBeAg ζε anti-HBe γηα 

ΗBeAg-ζεηηθνχο) αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο 

παξαθνινπζνχληαη σο ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV, αιιά ε παξαθνινχζεζή 

ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έιεγρν HBsAg αλά 12 κήλεο, αθνχ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή πηζαλφηεηα γηα πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε (θάζαξζε HBsAg θαη 

αλάπηπμε anti-HBs). Αζζελείο ρσξίο ηνινγηθή θαη/ή νξνινγηθή (γηα ΗBeAg-ζεηηθνχο) 

αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ζεξαπείαο παξαθνινπζνχληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη φπσο φινη νη αζζελείο κε ΧΗΒ. Πξφζθαηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a είλαη ρξήζηκν λα ειέγρνληαη 

γηα επίπεδα HBsAg νξνχ πξν ζεξαπείαο θαη ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο. Η πηζαλφηεηα 

καθξνρξφληαο ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο είλαη ειάρηζηε ζε α) HBeAg-ζεηηθνχο 

αζζελείο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο επίπεδα HBsAg <20,000 

IU/mL ή έζησ κείσζε ησλ επηπέδσλ HBsAg ζε ζρέζε κε ηα πξν ζεξαπείαο επίπεδα 

θαη β) ζε HBeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο 

κε κείσζε ησλ επηπέδσλ HBsAg ζε ζρέζε κε ηα πξν ζεξαπείαο επίπεδα θαη κε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ >2 log10 IU/mL. Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a.    

 

Β6.2. Παπακολούθηζη για θεπαπεία με ανηιικά 
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Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε αληηηθφ θάξκαθν ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε έιεγρν κε ALT/AST αλά 3 κήλεο, HBeAg/anti-HΒe αλά 6 κήλεο 

(εθφζνλ είλαη αξρηθά HBeAg-ζεηηθνί) θαη HBV DNA νξνχ. Ο έιεγρνο ηνπ HBV 

DNA νξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε επαίζζεηε πνζνηηθή κέζνδν αξρηθά ζηνπο 3 θαη 6 

κήλεο ζεξαπείαο θαη αλά 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα. Σε ζεξαπεία κε ETV ή TDF, 

θάξκαθα κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ, ε ζπρλφηεηα εθηίκεζεο ηνπ HBV DNA κπνξεί 

λα κεηψλεηαη, εθφζνλ βεβαησζνχλ ε ηνινγηθή αληαπφθξηζε (κε αληρλεχζηκν HBV 

DNA) θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο κε HBV θίξξσζε πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε ζπζηεκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ HBV DNA νξνχ θαη ζε αλά 6κελν 

έιεγρν κε ππεξερνγξάθεκα άλσ θνηιίαο, αθνχ παξακέλεη θίλδπλνο γηα ΗΚΚ. Σε 

θάζε πεξίπησζε, ν έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηελφηεξνο (αλά κήλα) ζε πεξίπησζε 

αληρλεχζηκνπ HBV DNA νξνχ ή αχμεζεο ησλ ΑLΤ/ΑST. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

HBsAg πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε αλ έρεη επηηεπρζεί anti-HBe νξνκεηαηξνπή 

(αθνξά ηνπο HBeAg-ζεηηθνχο αζζελείο). Η έγθαηξε δηάγλσζε ηεο κε αληαπφθξηζεο 

θαη θπξίσο ηεο ηνινγηθήο δηαθπγήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή καθξνρξφληα αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ. 

Η ζεξαπεία κε αληηηθφ κπνξεί λα δηαθνπεί ζε αξρηθά HBeAg-ζεηηθνχο αζζελείο 

κε νξνινγηθή αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηελ επίηεπμε ηεο νξνκεηαηξνπήο 

anti-HBe. Γεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηεξεζεί ππνηξνπή ηεο HBeAg-ζεηηθήο ΧΗΒ 

ή κεηάπησζε ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ, νη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχληαη ηνπιάρηζηνλ αλά 6 κήλεο. Η δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο 

κε αληηηθφ ζε HBeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο δελ είλαη απνζαθεληζκέλε. Η ζεξαπεία κε 

αληηηθφ κπνξεί λα δηαθνπεί ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ επηηπγράλνπλ ηνινγηθή θαη 

πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε ζηνπο 6-12 κήλεο κεηά ηελ θάζαξζε ηνπ HBsAg.        

Σε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα αξρίζνπλ ζεξαπεία κε αληηηθφ πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε θξεαηηλίλε νξνχ θαη λα εθηηκάηαη ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο, αθνχ 

ηα θάξκαθα απηά θαζαίξνληαη απφ ηνπο λεθξνχο θαη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

δφζεο ηνπο ζε θάζαξζε θξεαηηλίλεο <50 ml/min. Ταπηφρξνλα, πξέπεη λα εθηηκάηαη ν 

θίλδπλνο γηα λεθξηθή βιάβε ηνπ θάζε αζζελνχο. Παξάγνληεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα 

λεθξηθή βιάβε είλαη: κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, θάζαξζε θξεαηηλίλεο <60 

ml/min, κε ειεγρφκελε ππέξηαζε, πξσηετλνπξία, αξξχζκηζηνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, 

ελεξγφο ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ιήςε άιισλ δπλεηηθά λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ θαη 

κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ νξγάλσλ.  
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Μηθξά πνζνζηά λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρνπλ αλαθεξζεί κε φια ηα αληηηηθά, 

εθηφο απφ ηε TBV πνπ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη θαη ίζσο λα βειηηψλεη ηε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία. Οη παξελέξγεηεο απφ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά 

ζπρλφηεξεο κε ηα λνπθιενηηδηθά αλάινγα θαη ηδηαίηεξα κε ηε καθξνρξφληα ρνξήγεζε 

ADV. Γη’απηφ, ζήκεξα, ζπζηήλεηαη έιεγρνο θξεαηηλίλεο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο) θαη 

θσζθφξνπ νξνχ ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ADV ή TDF θαζψο θαη 

έιεγρνο θξεαηηλίλεο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο) ζηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

λνπθιενζηδηθφ αλάινγν (LAM, ETV, TBV) θαη έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα λεθξηθή βιάβε ιεηηνπξγίαο. Ο έιεγρνο ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θάζε 3 κήλεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

έηνπο θαη θάζε 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα ζε αζζελείο ρσξίο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ή  θάζε 

κήλα γηα ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο, θάζε 3 κήλεο έσο ζπκπιήξσζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο 

θαη θάζε 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα ζε αζζελείο κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα λεθξηθή 

βιάβε. Σηελφηεξε παξαθνινχζεζε απαηηείηαη ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θάζαξζε 

θξεαηηλίλεο <60ml/min ή θσζθφξν νξνχ <2 mg/dl.  

 

 

Γ. ΥΡΟΝΗΑ HBV ΚΑΗ HDV ΛΟΗΜΧΞΖ 

Η δηάγλσζε ηεο ρξφληαο HDV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ HDV 

RΝΑ νξνχ, πνπ φκσο εθηειείηαη ζε ειάρηζηα εξγαζηήξηα ζηε ρψξα καο θαη νη  

κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δελ είλαη θαιά πξνηππνπνηεκέλεο. Τα επίπεδα HBV 

DNA νξνχ είλαη θαηά θαλφλα ρακειά ζε αζζελείο κε HBV θαη HDV ινίκσμε, αλ θαη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αζζελψλ κε ζρεηηθά πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ.  

Η εμέιημε ησλ αζζελψλ κε ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε είλαη ζπλήζσο 

δπζκελέζηεξε απφ εθείλε ησλ αζζελψλ κε ΧΗΒ. Έλδεημε ζεξαπείαο έρνπλ φινη νη 

αζζελείο κε ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε θαη α) παζνινγηθέο ηηκέο ALT/AST 

(>Α.Φ.Τ.) θαη β) ηνπιάρηζηνλ κέηξηα λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα ή 

ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ ίλσζε ζε βηνςία ήπαηνο.  

Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα αζζελείο κε 

ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε. Τα ακηγψο αληηηθά θάξκαθα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά 

θαη δελ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη σο κνλνζεξαπεία. Η κφλε ζεξαπεία πνπ έρεη κέρξη 

ζήκεξα βξεζεί λα βειηηψλεη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη ε καθξνρξφληα 

ρνξήγεζε IFNα ή Peg-IFNα, αιιά ην ηδαληθφ ζρήκα δελ έρεη απνζαθεληζζεί. 

Σπλήζσο δνθηκάδνληαη πςειέο δφζεηο IFNα 9-10 MU ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ή 
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Peg-IFNα κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, αιιά ε πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ ππνηξνπηάδεη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σπλήζσο απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα, αιιά ε αθξηβήο δηάξθεηα δελ είλαη 

ζαθήο. Πεξίπνπ 25-40% ησλ αζζελψλ έρνπλ καθξνρξφληα ηνινγηθή αληαπφθξηζε 

κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, αλ θαη ν αθξηβήο νξηζκφο ηεο καθξνρξφληαο 

ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο ζηελ HBV θαη HDV ινίκσμε δελ είλαη ηεθκεξησκέλνο. Τα 

αληηηθά θάξκαθα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε Peg-

IFNα) ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ελεξγφ ηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ κε 

απμεκέλεο ηηκέο HBV DNA (>2,000 IU/ml).  

Η παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε HBV θαη HDV ινίκσμε πνπ ππνβάιινληαη 

ζε ζεξαπεία κε IFNα ή Peg-IFNα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε γεληθή αίκαηνο 

θαη ALT/AST αλά κήλα γηα ηνλ πξψην ρξφλν ζεξαπείαο θαη αλά 3κελν ζηε ζπλέρεηα. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Peg-IFNα εθηηκάηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (κεηά 3-6 

κήλεο) κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ HDV RNA νξνχ. Δπηπιένλ, αξρηθά δεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα επίπεδα ηνπ HBsAg νξνχ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ειάηησζε ζε 

40% ησλ αζζελψλ κε ΗΒV θαη HDV ινίκσμε ππφ IFNα/Peg-IFNα, ίζσο 

απνηειέζνπλ έλαλ αθφκε πξνγλσζηηθφ δείθηε αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία.  

 

 

Γ. ΠΡΟΛΖΦΖ ΤΠΟΣΡΟΠΖ HBV ΜΔΣΑ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ 

Σπληζηάηαη ε ζεξαπεία κε αληηηθά θάξκαθα κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ πξηλ ηε 

κεηακφζρεπζε φισλ ησλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηακνζρεπζνχλ γηα ηειηθνχ 

ζηαδίνπ λφζν. Η ρξήζε LAM θαη/ή ADV ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή anti-HBs 

αλνζνζθαηξίλε έρεη κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ζην κφζρεπκα ζε 6-8%. Έρνπλ 

κειεηεζεί επίζεο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ζρήκαηα θαη ρακειφηεξεο δφζεηο anti-HBs 

αλνζνζθαηξίλεο θαζψο θαη άιια ζρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ TDF κε 

εκηξηζηηακπίλε (κε ή ρσξίο anti-HBs αλνζνζθαηξίλε) ή κνλνζεξαπεία κε ETV. Ο 

ζπλδπαζκφο anti-HBs αλνζνζθαηξίλεο κε ETV ή TDF θαίλεηαη φηη κεηψλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο HBV ινίκσμεο ζην κφζρεπκα (πεξίπνπ 2%) 

ζε ζρέζε κε ην ζπλδπαζκφ anti-HBs αλνζνζθαηξίλεο θαη LAM. Δπηπξφζζεηα, 

πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ETV ή TDF ίζσο νδεγήζεη ζε 

δηαθνπή ή πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο anti-HBs αλνζνζθαηξίλεο είηε εμαξρήο είηε κεηά 

ηνπο πξψηνπο κήλεο απφ ηε κεηακφζρεπζε. Αλεμαξηήησο ζρήκαηνο ε πηζαλή 

λεθξνηνμηθφηεηα απφ ηε ρξήζε ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
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ζνβαξά ππφςε θαη ε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά ιφγσ θαη 

ηεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο αλαζηνιέσλ θαιζηλεπξίλεο. Η ρξήζε ηεο TBV ζε 

κεηακνζρεπκέλνπο αζζελείο κε επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία αμίδεη λα 

δηεπξεπλεζεί ιφγσ ησλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ γηα επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο TBV 

ζηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο.  

 

 

Δ. ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΥΡΟΝΗΑ HBV ΚΑΗ HIV ΛΟΗΜΧΞΖ 

Πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο ρνξήγεζεο έληνλεο αληηξεηξντθήο αγσγήο (HAART, 

highly active antiretroviral therapy) oη HIV ζεηηθνί αζζελείο κε ΧΗΒ είραλ απμεκέλν 

θίλδπλν αλάπηπμεο θίξξσζεο θαη ΗΚΚ. Η ρνξήγεζε ζεξαπείαο θαηά ηνπ HIV κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έμαξζε ζπλππάξρνπζα ρξφληα HBV ινίκσμε, αλ θαη ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο θίξξσζεο είλαη κηθξφο ζε αζζελείο κε HBV/HIV ζπλ-ινίκσμε πνπ 

ιακβάλνπλ TDF καδί κε εκηξηζηηακπίλε ή LAM. Οη ελδείμεηο ζεξαπείαο είλαη ίδηεο 

φπσο θαη ζηνπο HIV-αξλεηηθνχο αζζελείο. Σπζηήλεηαη ε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε 

θαη ησλ δχν ινηκψμεσλ κε ρνξήγεζε TDF, εκηξηζηηακπίλε ή LAM θαη ελφο ηξίηνπ 

αληηηηθνχ θαξκάθνπ κε δξαζηηθφηεηα έλαληη ηνπ HIV. Σηε κεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 

κε αξηζκφ CD4 >500/ml κπνξεί λα ρνξεγεζεί αξρηθά αγσγή θαηά ηνπ HBV (Peg-

IFN-a-2a, ADV ή TBV πνπ δελ έρνπλ δξαζηηθφηεηα έλαληη ηνπ HIV).  

Η ρνξήγεζε κνλνζεξαπείαο κε LAM, TDF ή ETV δελ ζπληζηάηαη ζε 

πεξηπηψζεηο HBV/HIV ζπλ-ινίκσμεο θαζψο ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αλάδπζεο 

HIV αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ΗΒV θαη 

HIV ζπιινίκσμε ππάξρνπλ ζηηο «θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο 

αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο» (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, ΑΘΗΝΑ 2011). 

 

  

Σ. ΖΒV ΚΑΗ ΚΤΖΖ 

 Ο νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα ζπδεηείηαη κε ηνπο αζζελείο θαη 

θπξίσο ηηο γπλαίθεο κε ΧΗΒ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δηδηθφηεξα, νη 

αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ ηεο ΧΗΒ ζε 

πεξίπησζε εγθπκνζχλεο. Η ΙFNα/peg-IFNα αληελδείθλπληαη ζηελ θχεζε. Με βάζε 

θπξίσο δεδνκέλα ζε πεηξακαηφδσα γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ θχεζε, ην FDA ησλ ΗΠΑ 

έρεη θαηαηάμεη ζηε C θαηεγνξία ηε LAM, ADV θαη ETV θαη ζηε B θαηεγνξία ηελ 
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TBV θαη TDF (ε Α θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα απνιχησο αζθαιή θάξκαθα). 

Κιηληθά δεδνκέλα αζθαιείαο ζηελ εγθπκνζχλε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

ππάξρνπλ θπξίσο γηα ηε LAM θαη ηελ TDF.  

Σε γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κε ΧΗΒ α) ρσξίο ζνβαξή ίλσζε πνπ 

επηζπκεί λα ηεθλνπνηήζεη άκεζα, είλαη θξφληκν λα ζπζηήλεηαη αλαβνιή ηεο 

ζεξαπείαο κέρξη ηελ ηεθλνπνίεζε, β) κε ζνβαξή ίλσζε πνπ πξνγξακκαηίδεη λα 

ηεθλνπνηήζεη ζην κέιινλ, ζπζηήλεηαη αξρηθά ζεξαπεία κε peg-IFNα κε ηαπηφρξνλε 

αληηζχιιεςε θαη ελαιιαθηηθά (ή ζε απνηπρία ηεο peg-IFNα) ζεξαπεία κε αληηηθφ Β 

θαηεγνξίαο FDA (πξνηηκφηεξε ε TDF απφ ηελ TBV ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο).  

Σε κε πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε ζε γπλαίθα αζζελή κε ΧΗΒ ππφ 

ζεξαπεία, ζπζηήλεηαη α) δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κέρξη ηνλ ηνθεηφ θαη 

παξαθνινχζεζε εθφζνλ δελ έρεη ζνβαξή ίλσζε, β) ζπλέρηζε κε πηζαλή ηξνπνπνίεζε 

ηεο ζεξαπείαο εθφζνλ έρεη ζνβαξή ίλσζε ή θίξξσζε. Σε έγθπεο αζζελείο κε ΧΗΒ 

πνπ ζπλερίδνπλ ζεξαπεία, ε peg-IFNα ή αληηηθφ θαηεγνξίαο FDA C πξέπεη λα 

δηαθφπηνληαη θαη ε ζεξαπεία λα ζπλερίδεη κε αληηηθφ B θαηεγνξίαο FDA 

(πξνηηκφηεξε ε TDF απφ ηελ TBV ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο).  

Η πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ HBV απφ ηε κεηέξα ζην παηδί 

βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ εγθχσλ θαη ηε ρνξήγεζε εηδηθήο anti-HBs αλνζνζθαηξίλε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άκεζν εκβνιηαζκφ ηνπ λενγλνχ. Πξφζθαηα δεδνκέλα φκσο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξαπάλσ πξφιεςε δελ είλαη πάληα επαξθήο γηα λενγλά κεηέξσλ 

κε πςειή ηαηκία θαηά ην 3
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο θαη ηνλ ηνθεηφ. Σπζηήλεηαη επνκέλσο 

ν έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα επίπεδα HBV DNA νξνχ ζηελ αξρή ηνπ 3
νπ

 ηξίκελνπ ηεο 

θχεζεο θαη ε ρνξήγεζε αληηηθήο ζεξαπείαο ζε αλίρλεπζε πςειψλ επηπέδσλ HBV 

DNA νξνχ (>10
6
-10

7
 IU/mL). Απφ ηα αληηηθά, ε LAM θαη TBV έρνπλ δείμεη ζε 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν θάζεηεο HBV κεηάδνζεο 

ζηα λενγλά κεηέξσλ κε πςειή ηαηκία, ελψ ε TDF κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο αληηηθφ Β θαηεγνξίαο FDA. Eθφζνλ ην αληηηθφ ρνξεγείηαη κφλν γηα πξφιεςε ηεο 

θάζεηεο κεηάδνζεο ζε γπλαίθα ρσξίο ζαθή έλδεημε ζεξαπείαο (θάζε αλνζναλνρήο), 

ην θάξκαθν δηαθφπηεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ κεηά ηνλ ηνθεηφ.  

 

 Ε. ΖΒV KAI ANOΟΚΑΣΑΣΟΛΖ-ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

 Η ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθνχο/ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο ελέρεη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν ζνβαξήο αλαδσπχξσζεο ηεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο. Κίλδπλνο 
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HBV αλαδσπχξσζεο ππάξρεη θαη ζε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (πρ anti-TNFα) 

θαη είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε ρξήζε κνλνθισληθνχ anti-CD20 αληηζψκαηνο 

(rituximab) εηδηθά ζηα πιαίζηα ζρεκάησλ γηα αηκαηνινγηθά λνζήκαηα. Γη’ απηφ φινη 

νη αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ αλνζνηξνπνπνηεηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή 

αγσγή ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα δείθηεο HBV ινίκσμεο (HBsAg, anti-HBc, anti-

HBs).  

Αζζελείο κε αξλεηηθνχο ΗBV δείθηεο πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ 

HBV μεθηλψληαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ/ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ  

(ίζσο λα απαηηνχληαη πςειφηεξεο δφζεηο εκβνιίνπ γηα αληηζσκαηηθή απάληεζε ζε 

αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο).  

HBsAg ζεηηθνί αζζελείο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα επίπεδα HBV DNA 

νξνχ, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηηθφ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αλίρλεπζε ή ηα επίπεδα HBV DNA. Η ρνξήγεζε ηνπ αληηηθνχ πξέπεη λα μεθηλά 2 

εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη λα ζπλερίδεη θαζ΄ φιε ηελ πεξίνδν ρνξήγεζεο θαη 

κέρξη 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ/ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ. 

Σρεηηθά κε ην είδνο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αληηηθνχ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία, 

αιιά ε LAM θαίλεηαη λα αξθεί γηα αζζελείο κε ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ 

(<2.000 IU/mL) πνπ ζα ιάβνπλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο (<12 κήλεο) 

αλνζνθαηαζηαιηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή. Σε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο νη 

αζζελείο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηε ρξήζε ηζρπξψλ αληηηηθψλ ρσξίο ζεκαληηθή 

πηζαλφηεηα ηηθήο αληνρήο (ETV ή TDF). 

 Η ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά/ρεκεηνζεξαπεπηηθά ελέρεη θίλδπλν 

αλαδσπχξσζεο αθφκε θαη ιαλζάλνπζαο ή θξππηηθήο HBV ινίκσμεο, πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη ζε αζζελείο κε αξλεηηθφ HBsAg αιιά ζεηηθφ anti-HBc (ζπρλφηεξα ζε 

εθείλνπο κε αξλεηηθφ anti-HBs), δειαδή αζζελείο κε νξνινγηθέο ελδείμεηο 

παξειζνχζαο HBV ινίκσμεο. Δληνχηνηο, δελ ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη θπξίσο ηελ πξνζδνθψκελε αλαινγία θφζηνπο/νθέινπο ηεο 

πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο αληηηηθνχ ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε αξλεηηθφ HBsAg θαη 

ζεηηθφ anti-HBc πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθά/ρεκεηνζεξαπεπηηθά. 

Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα HBV DNA θαη, αλ είλαη αληρλεχζηκν, λα 

αληηκεησπίδνληαη φπσο νη αζζελείο κε ρξνλία HBV ινίκσμε. Δάλ έρνπλ κε 

αληρλεχζηκν HBV DNA, πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά (ίζσο αλά 1-3 κήλεο) κε 

πξνζδηνξηζκφ AST/ALT θαη HBV DNA θαη λα ζεξαπεχνληαη εθφζνλ επηβεβαησζεί 

αλαδσπχξσζε ηεο HBV ινίκσμεο. Οξηζκέλνη εηδηθνί, φκσο, ζπληζηνχλ πξνθχιαμε 
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κε LAM ζε φινπο ηνπο HBsAg-αξλεηηθνχο, anti-HBc-ζεηηθνχο αζζελείο πνπ α) 

πξφθεηηαη λα ιάβνπλ rituximab θαη/ή ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείεο γηα αηκαηνινγηθέο 

θαθνήζεηεο δηάξθεηαο ελφο έηνπο, β) ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ 

νζηψλ, γ) είλαη anti-HBs-αξλεηηθνί ή δ) δελ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε ζηελή 

παξαθνινχζεζε κε HBV DNA.  
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Πίνακαρ 1. Φάζεηο ρξφληαο ινίκσμεο κε ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β (HBV) θαη ζπλήζεηο 

ελδείμεηο-ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 

Φάζε ρξφληαο HBV 

ινίκσμεο 

 

HBeAg 

 

 ALT 

HBV DNA 

(IU/mL) 

 

   Αληηκεηψπηζε  

HBeAg-ζεηηθή ρξφληα 

HBV ινίκσμε            

(θάζε αλνζναλνρήο)  

+ ≤2xΑ.Φ.Τ. 

1-2xΑ.Φ.Τ. 

<Α.Φ.Τ. 

>20.000  ALT θάζε 3 κήλεο 

ALT κάθε 1-3 μήνερ* 

ALT κάθε 3-6 μήνερ 

HBeAg-ζεηηθή ρξφληα 

επαηίηηδα B 

+ >2xΑ.Φ.Τ. 

 

>20.000  Βηνςία ήπαηνο** - 

Θεξαπεία κε Peg-IFNα-

2a, ΔTV ή ΤDF 

Χξφληα αλελεξγφο 

θνξία HBV  

- ≤Α.Φ.Τ. 

 

<20.000¶  ALT θάζε 2-3 κήλεο 

γηα 1
ν
 έηνο θαη θάζε 6 

κήλεο ζηε ζπλέρεηα  

HBeAg-αξλεηηθή 

ρξφληα επαηίηηδα B 

- >Α.Φ.Τ.# ≥2.000#  Βηνςία ήπαηνο# - 

Θεξαπεία
§
 κε Peg-

IFNα-2a, ΔTV ή ΤDF 

Με αληηξξνπνχκελε 

HBV θίξξσζε 

+/- >Α.Φ.Τ. ή 

≤Α.Φ.Τ. 

Αληρλεχ-

ζηκν 

Θεξαπεία κε ΔTV ή 

ΤDF 

ALT: αιαληληθή ακηλνηξαλζθεξάζε, Α.Φ.Τ.: αλψηεξε θπζηνινγηθή ηηκή, Peg-IFNα-2a: 

πεγθπιησκέλε IFNα-2a, ETV: εληεθαβίξε, TDF: δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε.  

*Ίζσο βηνςία ήπαηνο. **Βηνςία ήπαηνο φρη απαξαίηεηε γηα έλαξμε ζεξαπείαο.  

¶Αζζελείο κε επίκνλα ALT≤Α.Φ.Τ. θαη HBV DNA≥2.000 IU/mL ρξεηάδνληαη ζηελή 

παξαθνινχζεζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βηνςία ήπαηνο.  

#Βηνςία ήπαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα αζζελείο κε ALT=1-2xΑ.Φ.Τ. θαη/ή HBV 

DNA=2.000-20.000 IU/mL, ελψ δελ είλαη απφιπηα απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ζε αζζελείο ALT>2xΑ.Φ.Τ. θαη HBV DNA>20.000 IU/mL.  

§
TBV (ηεικπηβνπληίλε) ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε HBeAg-αξλεηηθνχο 

αζζελείο κε ρακειή ηαηκία (ΗBV DNA <10
6
 IU/mL),

 
 



Πίνακαρ 2. Οξηζκνί αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία ρξφληαο επαηίηηδαο B (ΧHB). 

Bιοσημική  

 

 

 

 

Οπολογική  

Πλήπηρ οπολογική  

Ηολογική για Peg-IFN-2α 

Ηολογική για ανηιιικά  

Δπίηεπμε θπζηνινγηθψλ ηξαλζακηλαζψλ. 

Βιοσημική διαθςγή: αχμεζε ηεο ALT ππφ ζεξαπεία (ζε ≥2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) κεηά απφ 

αξρηθή βηνρεκηθή αληαπφθξηζε ζε αζζελή κε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία.   

Βιοσημική ςποηποπή: αχμεζε ALT κεηά ηε δηαθνπή ζεξαπείαο (ζε ≥2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) ζε 

αζζελείο κε βηνρεκηθή αληαπφθξηζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.   

Μφλν γηα HBeAg-ζεηηθή ΧHB: απψιεηα HBeAg θαη αλάπηπμε anti-HBe.   

Απψιεηα HBsAg θαη αλάπηπμε anti-HBs. 

HBV DNA <2.000 IU/mL (ζηνπο 6 κήλεο, ζην ηέινο θαη ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο) 

Με αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ κε επαίζζεηε PCR (εθηηκάηαη ζπλήζσο θάζε 3-6 κήλεο).  

Ππόζθεηοι οπιζμοί 

ιολογικήρ ανηαπόκπιζηρ για 

ανηιιικά  

Ππωηογενήρ μη ανηαπόκπιζη: κε ειάηησζε HBV DNA 1 log10 IU/mL ζηνπο πξψηνπο 3 κήλεο.  

Μεπική ανηαπόκπιζη: ειάηησζε HBV DNA 1 log10 IU/mL ζηνπο πξψηνπο 3 κήλεο, αιιά δηαηήξεζε 

αληρλεχζηκνπ ΗΒV DNA ηνπο πξψηνπο 6-12 κήλεο ζεξαπείαο. 

Γεςηεπογενήρ αποηςσία ή ιολογική διαθςγή: αχμεζε HBV DNA νξνχ 1 log10 IU/mL πάλσ απφ ηελ θαηψηεξε 

ηηκή (ζε ≥2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) κεηά απφ αξρηθή ηνινγηθή αληαπφθξηζε ζε αζζελή κε 

ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία.   

Γονοηςπική ανηοσή: Αλίρλεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηηθψλ πιεζπζκψλ κε αληηθαηαζηάζεηο 

ακηλνμέσλ ζηελ πεξηνρή ηεο HBV πνιπκεξάζεο, νη νπνίεο έρνπλ δείμεη λα επηθέξνπλ αληνρή ζε αληηηηθά θάξκαθα 

ζε θαηλνηππηθή αλάιπζε. Απηέο νη κεηαιιάμεηο ζπλήζσο αληρλεχνληαη ζε αζζελείο κε ηνινγηθή δηαθπγή, αιιά 

κπνξεί επίζεο λα είλαη παξνχζεο θαη ζε αζζελείο κε επίκνλε ηαηκία ρσξίο ηνινγηθή δηαθπγή. 

Φαινοηςπική ανηοσή: Διαηησκέλε επαηζζεζία ηεο HBV πνιπκεξάζεο ζε αληηηηθφ θάξκαθν in vitro. 
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Γιαζηαςπούμενη ανηοσή: Διαηησκέλε επαηζζεζία ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληηηηθά, πνπ ζρεηίδεηαη κε θνηλή 

αληηθαηάζηαζε ακηλνμένο ή ζπλδπαζκφ αληηθαηαζηάζεσλ ακηλνμέσλ. 

Μακποσπόνια ιολογική 

ανηαπόκπιζη μεηά διακοπή 

θεπαπείαρ 

Γηαηήξεζε HBV DNA κε αληρλεχζηκνπ ή <2.000 IU/mL γηα  12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε αξλεηηθφ HBeAg θαη ζεηηθφ anti-HΒe ζε αζζελείο κε HΒeAg-ζεηηθή ρξφληα επαηίηηδα Β. 

Iζηολογική ανηαπόκπιζη Διάηησζε λεθξνθιεγκνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 2 βαζκνχο θιίκαθαο Knodell ή Ishak ρσξίο επηδείλσζε 

ίλσζεο (ζχγθξηζε κε πξν ζεξαπείαο ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο).   

PCR: αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο, HBV: ηφο επαηίηηδαο Β. 



Πίνακαρ 3. Σπληζηψκελεο δφζεηο αληηηηθψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε ρξφληα επαηίηηδα Β θαη 

λεθξηθή αλεπάξθεηα αλάινγα κε ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο [cl. creat. (ml/min)]. 

   cl. creat.                         Λαμιβοςνηίνη 

      ≥50                          100 mg/24 ψξεο (h)  

     30-49            100 mg (1
ε
 δφζε) – 50 mg/24h 

     15-29            100 mg (1
ε
 δφζε) – 25 mg/24h 

       5-14              35 mg (1
ε
 δφζε) – 15 mg/24h 

      <5                  35 mg (1
ε
 δφζε) – 10 mg/24h 

   cl. creat.            Γιπιβαλική ανηεθοβίπη 

      ≥50                               10 mg/24h  

     20-49                             10 mg/48h 

    10-19                              10 mg/72h 

<10, φρη αηκνθάζαξζε              ?  

   Αηκνθάζαξζε*               10 mg/εβδνκάδα 

   cl. creat.                                                         Δνηεκαβίπη 

                                   Ππωηοθεπαπεςόμενοι - Αζθενείρ - Με ανηίζηαζη ζε λαμιβοςνηίνη
#
 

      ≥50                                 0.5 mg/24h                                                1 mg/24h 

     30-49                        0.25 mg/24h ή 0.5 mg/48h                              0.5 mg/24h                                           

     10-29                        0.15 mg/24h ή 0.5 mg/72h                      0.3 mg/24h  ή 0.5 mg/48h 

<10 ή αηκνθάζαξζε*   0.05 mg/24h ή 0.5 mg/5-7 εκέξεο           0.1 mg/24h ή 0.5 mg/72h 

   cl. creat.                        Σελμπιβοςνηίνη 

      ≥50                                 600 mg/24h  

     30-49                       400 mg/24h ή 600 mg/48h 

<30, φρη αηκνθάζαξζε 200 mg/24h ή 600 mg/72h  

Αηκνθάζαξζε*             200 mg/24h ή 600 mg/96h      

  cl. creat.                     Σενοθοβίπη
¶
  

     ≥50                           300 mg/24h  

    30-49                         300 mg/48h 

    10-29                        300 mg/72-96h 

<10, φρη αηκνθάζαξζε           ?  

   Αηκνθάζαξζε*        300 mg/εβδoκάδα 

*Σε αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο, ην θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά ηελ αηκνθάζαξζε. 

#
Σε αζζελείο κε αληίζηαζε ζηε ιακηβνπληίλε, ε εληεθαβίξε πξέπεη λα ρνξεγείηαη 2 ψξεο 

καθξηά απφ γεχκα. 

¶
Οη δφζεηο αλαθέξνληαη ζε mg δηζνπξνμεηθήο θνπκαξηθήο ηελνθνβίξεο.   

 



Πίνακαρ 4. Αληηκεηψπηζε ηεο αληνρήο ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β θαηά ηε καθξνρξφληα 

ζεξαπεία κε αληηηθά θάξκαθα.   

Τύπορ ανηοσήρ Θεπαπεία 

Αληνρή ζε LAM  Αιιαγή ζε TDF 

Αληνρή ζε TBV*  Πξνζζήθε ή αιιαγή ζε TDF 

Αληνρή ζε ADV  Χσξίο πξνεγνχκελε αληνρή ζε LAM: Αιιαγή ζε 

ETV (πξνηηκεηέα) ή TDF 

 Με πξνεγνχκελε αληνρή ζε LAM: Αιιαγή ζε 

TDF+λνπθιενζηδηθφ αλάινγν (ETV, LAM, TBV)                      

Αληνρή ζε ETV* 

Αληνρή ζε TDF
#
 

 Πξνζζήθε ή αιιαγή ζε TDF 

 Πξνζζήθε ΔΤV, TBV, LAM 

LAM: ιακηβνπληίλε, ADV: δηπηβαιηθή αληεθνβίξε, ETV: εληεθαβίξε, TBV: 

ηεικπηβνπληίλε, TDF: δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε. 

*Πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα in vivo.  

#
Γελ έρεη ηαπηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. Σε ππφλνηα, απαηηείηαη γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή 

αλάιπζε. 

 


