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Γξ. Διέλε Παπαληθνιάνπ
Παζνιόγνο,
Ζπαηνινγηθό Ηαηξείν,
Παζνινγηθήο Κιηληθήο,
Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο

δελ ππάξρεη θακία
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ζύγθξνπζε

Σηόρνη ηεο δηάιεμεο
• Οξηζκόο ηεο επαλαλεξγνπνίεζεο ηνπ ηνύ ηεο
επαηίηηδαο Β (HBV reactivation (HBVr) )
• Πνίνη αζζελείο θηλδπλεύνπλ από HBVr
• Πόηε γίλεηαη Screening
• Πόηε αληηκεησπίδνπκε
• Πνία θάξκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη
• Πόηε παξαθνινπζνύκε

Ηπαηίηηδα Β
• Απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο
• 30% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ έρεη
πξνζβιεζεί από ηνλ ηό1
• 350 εθαηνκκύξηα είλαη ρξόληνη θνξείο2,3
• 60-85% ησλ ρξόλησλ θνξέσλ είλαη
αζπκπησκαηηθνί3,4
1. Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B virus infection. Lancet 2014; 384: 2053-2063 [PMID: 24954675 DOI: 10.1016/s0140-673 6(14)60220-8]
2. Seetharam A, Perrillo R, Gish R. Immunosuppression in Patients with Chronic Hepatitis B. Curr Hepatol Rep 2014; 13: 235-244 [PMID: 25101233 DOI: 10.1007/s11901-0140238-2]
3. Roche B, Samuel D. The difficulties of managing severe hepatitis B virus reactivation. Liver Int 2011; 31 Suppl 1: 104-110 [PMID: 21205146 DOI: 10.1111/j.14783231.2010.02396.x]
4. Visram A, Feld JJ. Defining and grading HBV reactivation: Defining and Grading HBV Reactivation. Clinical Liver Disease 2015; 5: 35-38 [DOI: 10.1002/cld.426]
5. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology 2009; 50: 661-662 [PMID: 19714720 DOI: 10.1002/hep.23190]

Οξνινγηθόο έιεγρνο γηα
Ηπαηίηηδα Β(1)
Ορολογικός έλεγτος

Ερμηνεία

ΖBsAg(-), anti-HBs(-), anti-HBc(-),
ΖΒV-DNA(-)

Δπίλνζνο
ΥΡΖΕΔΗ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ

ΖBsAg(-), anti-HBs(+), anti-HBc(-),
ΖΒV-DNA(-)

Δπίθηεηε αλνζία κεηά από εκβνιηαζκό
κε ην αλαζπλδπαζκέλν εκβόιην

ΖBsAg(-), anti-HBs(+), anti-HBc(+),
ΖΒV-DNA(-)

Αλνζία από θπζηθή επαθή/
παξειζνύζα Β

ΖBsAg(+), anti-HBs(-), anti-HBc(+),
ΖΒV-DNA(+)

Υξόληα ινίκσμε

ΖBsA(g+), anti-HBs(-), anti-HBc(+),
ΖΒV-DNA(+)

Ομεία ινίκσμε

Οξνινγηθόο έιεγρνο Ηπαηίηηδαο Β(2)
Ορολογικός έλεγτος

Ερμηνεία

ΖBsAg(-), anti-HBs(-), anti-HBc(+),
ΖΒV-DNA(+)

* Πεξίνδνο παξαζύξνπ ζε νμεία ινίκσμε
(κέηξεζε IgM anti-HBc).
* Υξόληνο θνξέαο κε κε αληρλεύζηκα
επίπεδα HBsAg / Occult HBV

ΖBsAg(-), anti-HBs(-), anti-HBc(+),
ΖΒV-DNA(-)

* Ύπαξμε θπζηθήο αλνζίαο κε κε
αληρλεύζηκνπο ηίηινπο anti-HBs
* Φεπδώο ζεηηθό anti-HBc
Υνξήγεζε κηαο δόζεο εκβνιίνπ. Αλ
αλεύξεζε ηίηινπ anti-HBs ≥ 50 IU/L κεηά
από έλα κήλα, είλαη ελδεηθηηθή ύπαξμεο
θπζηθήο αλνζίαο, ελώ ζηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, νινθιεξώλεηαη ν
εκβνιηαζκόο κε δύν επηπιένλ δόζεηο,
ζεσξώληαο όηη πξόθεηηαη γηα ςεπδώο
ζεηηθό anti-HBc).

Γηαηί κπνξεί λα ζπκβεί HBVr
Kαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην επαηνθύηηαξν, ην ηηθό
ζσκάηην πξνζθνιιάηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ
επαηνθπηηάξνπ, γίλεηαη απνθαηάζηαζε θαη
σξίκαλζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ κέζσ ηεο DNA
πνιπκεξάζεο, δεκηνπξγώληαο covalently closed
circular DNA (cccDNA) ην νπνίν παξακέλεη
ελζσκαησκέλν ζην γνληδίσκα ηνπ
επαηνθπηηάξνπ θαη θέξεηαη σο κήηξα γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ

Σηάδηα Χξόληαο Ηπαηίηηδαο Β
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Δπαλελεξγνπνίεζε ΗΒV
(HBV reactivation- HBVr)
Ποίοι κινδσνεύοσν;
• Υξόληνη θνξείο
HBsAg(+),antiHBc (+), antiHBs (+)
• Resolved επαηίηηδα Β
HBsAg(-),antiHBc (+), antiHBs (+)
• Occult HBV
HBsAg(-),antiHBc (+), antiHBs (-)

Κιηληθή εηθόλα
επαλαελεξγνπνίεζεο HBV

• 1ο Σηάδιο: ν αζζελήο είλαη αζπκπησκαηηθόο θαη ππάξρεη αύμεζε ηνπ HBV
• 2ο Σηάδιο: ν αζζελήο είλαη ζπκπησκαηηθόο θαη ππάξρεη αύμεζε ηόζν ηνπ HBV, όζν θαη
ηνπ ALT
• 3ο Σηάδιο: ηα ζπκπηώκαηα ππνρσξνύλ, αιιά ην HBV παξακέλεη απμεκέλν ή ππάξρεη
επαλεκθάληζε ηνπ HBsAg
Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8),
385.

Οξηζκόο ηεο
επαλελεξγνπνίεζεο ΗΒV
Γελ είλαη πιήξσο μεθαζαξηζκέλνο

European Association for the
Study of the Liver (EASL) &
Asian Pacific Association for the
Study of the Liver (APASL)
Δπαλαελεξγνπνίεζε ηεο ΖΒV νξίδεηαη σο ε
νξνκεηεηξνπή ηνπ HBsAg θαη ε αύμεζε ησλ
επηπέδσλ ηνπ HBV DNA1,2

1. European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012; 57: 167-185 [PMID:
22436845 DOI: 10.1016/j.jhep.2012.02.010]
2. Liu CJ, Chen PJ, Chen DS, Kao JH. Hepatitis B virus reactivation in patients receiving cancer chemotherapy: natural history, pathogenesis, and management. Hepatol Int 2013; 7: 316-326
[PMID: 21670970 DOI: 10.1007/s12072-011-9279-6]

American Association for the
Study of Liver Diseases (AASLD)
Δπαλαελεξγνπνίεζε ηεο ΖΒV νξίδεηαη ε
επαλεκθάληζε ελεξγνύ θιεγκνλήο ή λέθξσζεο
ηνπ επαηηθνύ παξεγρύκαηνο ζε αζζελή ν νπνίνο
ήηαλ γλσζηόο θνξέαο ηνπ HbsAg κε αλελεξγό
λόζν ή έρεη γλσζηή παξειζνύζα επαηίηηδα Β1.

1. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology 2009; 50: 661-662 [PMID: 19714720 DOI: 10.1002/hep.23190]

Reactivation of Hepatitis B
AASLD meeting (2013)
Δπαλαελεξγνπνίεζε ηεο ΖΒV νξίδεηαη ε
ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ
HBV (αύμεζε ≥ 2 log10 IU/mLαπό ηα baseline
επίπεδα ή παξνπζία ησλ επηπέδσλ HBV ≥ 100
IU/mL) ζε άηνκν κε πξνεγνπκέλσο ζηαζεξά ή
κε αληρλεύζηκα επίπεδα.

Καηεσθσνηήριες οδηγίες ηης Ελληνικής Εηαιρείας Μελέηης Ήπαηος
(ΕΕΜΗ) για ηην Πρόληυη και Θεραπεία ηης Ενεργοποίηζης ηοσ
Ιού ηης Ηπαηίηιδας Β καηά ηη Χορήγηζη Ανοζοκαηαζηαληικής
αγφγής (2015)1

• ε αζζελείο κε HBsAg(+), ελεξγνπνίεζε ηεο ΖΒV
νξίδεηαη ε αύμεζε ηα επηπέδσλ ηνπ HBV-DNA ≥ 2
log10 IU/ml, εθόζνλ αξρηθό ην HBV-DNA ήηαλ
αληρλεύζηκν, ή ηελ επαλεκθάληζε ηνπ εάλ αξρηθά ήηαλ
κε αληρλεύζηκν
• ε αζζελείο κε HBsAg(-) θαη anti-HBc(+),
ελεξγνπνίεζε ηεο ΖΒV νξίδεηαη ε αλίρλεπζε θαη/ή
παξνπζία HBV-DNA
1.http://www.eemh.gr/images/files/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%C
E%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.pdf

Τύπνη HBVr
1. Δπαλεκθάληζε ηνπ HBsAg (reverse
seroconversion – αληίζηξνθε νξνκεηαηξνπή)

2. Παξνπζία HBV DNA κε HBsAg(-)

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ΗBVr
• Τπνθείκελν λόζεκα
αηκαηνινγηθό > ξεπκαηνινγηθό
• HBV status
HBsAg(+) > HBsAg(-) anti HBc(+)
• Αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή
Rituximab (anti CD20) > anti-TNF

Η ζνβαξόηεηα ηεο HBVr εμαξηάηαη:
1. Παξνπζία/ απνύζηα ηθηέξνπ ή ήπαηηθήο
αλεπάξθεηαο
2. Σελ έθβαζε ηεο επαλελεξγνπνίεζεο:
• Δπηζηξνθή ζηα baseline επίπεδα;
• ηαζεξνπνίεζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο κε νξνινγηθά
ελεξγό λόζν;
• Αλάγθε γηα κεηακόζρεπζε ήπαηνο;
• Θάλαηνο;

Σπζρέηηζε αλνζνθαηαζηαιηηθώλ
θαξκάθσλ κε ηνλ θίλδπλν HBVr

Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8),
385.

Αληηκεηαβνιίηεο
• Υακεινύ θηλδύλνπ θάξκαθα γηα HBVr
• Ζ αδαζεηνπξίλε
ζαλ
κνλνζεξαπεία
δελ
1
πξνθαιεί HBVr
• Ζ κεζνηξεμάηε ζαλ κνλνζεξαπεία ζπαλίσο
πξνθαιεί HBVr, αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη
HBVr πην εύθνια ζε ζπλδηαζκό κε άιια
αλνζνθαηαζηαιηηθά2

1.
2.

Perrillo RP, Gish R, Falck-Ytter YT. American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during
immunosuppressive drug therapy. Gastroenterology 2015; 148: 221-244.e3 [PMID: 25447852 DOI: 10.1053/j.gastro.2014.10.038]
Reynolds JA, Manch RA, Gish RG. Medical interventions associated with HBV reactivation: Common and less common. Clinical Liver Disease 2015; 5: 32-34 [DOI:
10.1002/cld.413]

Αλαζηνιείο ΤΝF-α
1

• Οη αλαζηνιείο ηνπ ΣΝF-α ζπζρεηίδνληαη κε HBVr
• Ο θίλδπλνο γηα HBVr δελ είλαη ν ίδηνο γηα όινπο ηνπ
παξάγνληεο ΣΝF-α
- π.τ ν θίλδπλνο κε ην etanercept είλαη κηθξόηεξνο
ζπγθξηηηθά κε ην infliximab ή ην adalimumab

• Ο θίλδπλνο γηα HBVr είλαη 1-10% ζε κνλνζεξαπεία
κε παξάγνληα αληί-ΣΝF-α ζε αζζελείο κε HBsAg(+)
2
θαη αθόκε κηθξόηεξνο ζε αζζελείο κε anti-HBc
1. Manzano-Alonso ML, Castellano-Tortajada G. Reactivation of hepatitis B virus infection after cytotoxic chemotherapy or immuno- suppressive therapy. World J Gastroenterol
2011; 17: 1531-1537 [PMID: 21472116 DOI: 10.3748/wjg.v17.i12.1531]
2. Perrillo RP, Gish R, Falck-Ytter YT. American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during
immunosuppressive drug therapy. Gastroenterology 2015; 148: 221-244.e3 [PMID: 25447852 DOI: 10.1053/j.gastro.2014.10.038]

Δληνπηζκέλε ζεξαπεία
επαηνθπηηαξηθνύ θαξθίλνπ (ΗΚΚ)
• Ο ρεκεηνεκβνιηζκόο σο ζεξαπεία ηνπ ΖΚΚ
ζπζρεηίδεηαη κε αύμεζε ηεο HBVr1
• Ζ αθηηλνζεξαπεία ιόγσ ΖΚΚ ζπζρεηίδεηαη
επίζεο κε HBVr θαη επαηίηηδα2
• Ζ ρεηξνπξγηθή εθηνκή ΖΚΚ ζπζρεηίδεηαη θαη
1,3
απηή κε HBVr
1.

2.
3.

Liaw YF, Kao JH, Piratvisuth T, Chan HL, Chien RN, Liu CJ, Gane E, Locarnini S, Lim SG, Han KH, Amarapurkar D, Cooksley G, Jafri W, Mohamed R, Hou JL, Chuang WL,
Lesmana LA, Sollano JD, Suh DJ, Omata M. Asian-Pacific consensus statement on the management of chronic hepatitis B: a 2012 update. Hepatol Int 2012; 6: 531-561 [PMID:
26201469 DOI: 10.1007/s12072-012 -9365-4]
HuangW,ZhangW,FanM,LuY,ZhangJ,LiH,LiB.Risk factors for hepatitis B virus reactivation after conformal radio- therapy in patients with hepatocellular carcinoma. Cancer Sci
2014; 105: 697-703 [PMID: 24654677 DOI: 10.1111/cas.12400]
Jang JW. Hepatitis B virus reactivation in patients with hepato- cellular carcinoma undergoing anti-cancer therapy. World J Gastroenterol 2014; 20: 7675-7685 [PMID: 24976705
DOI: 10.3748/ wjg.v20.i24.7675]

Κνξηηθνζηεξνεηδή
• Ζ ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπζρεηίδεηαη κε
απμεκέλν θίλδπλν HBVr
• Ο θίλδπλνο HBVr ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή
δόζε θαη ην ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα
ρξήζεο ηνπο1

1. Gu HR, Shin DY, Choi HS, Moon CH, Park SC, Kang HJ. HBV reactivation in a HBsAg-negative patient with multiple myeloma
treated with prednisolone maintenance therapy after autologous HSCT. Blood Res 2015; 50: 51-53 [PMID: 25830131 DOI:
10.5045/br.2015.50.1.51]

Ομάδα Κινδύνοσ

Σσνολική δόζη και διάζηημα τρήζης
κορηικοζηεροειδών

Τςεινύ θηλδύλνπ
(>10%)

• ΖBsAg (+) αζζελείο πνπ έιαβαλ πεξηζζόηεξν από 10
mg/εκεξηζίσο prednisone γηα 4 εβδνκάδεο ή
πεξηζζόηεξν

Μέηξηνπ θηλδύλνπ
(1-10%)

• HBsAg (+) αζζελείο πνπ έιαβαλ ιηγόηεξν από 10
mg/εκεξηζίσο prednisone
• HBsAg (-), antiHBc (+) αζζελείο πνπ έιαβαλ ιηγόηεξν
από 20 mg/εκεξηζίσο prednisone γηα ιηγόηεξν από 4
εβδνκάδεο

Υακεινύ θηλδύλνπ
(<1%)

• ΑntiHBc (+)αζζελείο πνπ έιαβαλ ιηγόηεξν από 10
mg/εκεξεζίσο prednisone γηα ιηγόηεξν από 4
εβδνκάδεο
• Αζζελείο κε ηνπηθή ρξήζε θνξηηθνεηδώλ

Perrillo, R. P., Gish, R., & Falck-Ytter, Y. T. (2015). American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during
immunosuppressive drug therapy. Gastroenterology, 148(1), 221-244.

Σπζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία
• HBVr εμαξηάηαη από ην βαζκό ηεο
αλνζνθαηαζηνιήο
θαη
ην
είδνο
ηεο
θαθνήζεηαο.
• Οη αζζελείο κε ιέκθσκα πνπ έιαβαλ
Rituximab ζε ζπλδπαζκό κε θνξηηθνζηεξνεηδή
δηαηξέρνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν HBVr, ελώ
νη αζζελείο κε όγθνπο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ πνπ
αληηκεησπίζηεθαλ κε 5-Fluouracil έρνπλ ην
κηθξόηεξν θίλδπλν HBVr.
Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8), 385.

Βηνινγηθνί παξάγνληεο
• Μνλνθινληθά αληηζώκαηα θαηά ηνπ CD20
παξάγνληα ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ ζπζρεηίδνληαη κε
ζεκαηηθά απμεκέλν θίλδπλν HBVr – Rituximab1
• Γελ είλαη πιήξσο δηεπθξηληζκέλε ε ζρέζε ησλ
λεόηεξσλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ κε ηνλ θίλδύλν
HBVr.
• Πηζαλόλ όινη νη βηνινγηθνί παξαγόληεο πνπ
αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ησλ Β/Σ-θπηηάξσλ λα
2,3
ζπζρεηίδνληαη κε HBVr
1.
2.
3.

Hwang JP, Lok AS. Management of patients with hepatitis B who require immunosuppressive therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2014; 11: 209-219 [PMID: 24247262 DOI: 10.1038/
nrgastro.2013.216]
Perrillo RP, Gish R, Falck-Ytter YT. American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during
immunosuppressive drug therapy. Gastroenterology 2015; 148: 221-244.e3 [PMID: 25447852 DOI: 10.1053/j.gastro.2014.10.038]
Reynolds JA, Manch RA, Gish RG. Medical interventions associated with HBV reactivation: Common and less common. Clinical Liver Disease 2015; 5: 32-34 [DOI: 10.1002/cld.413]

Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ ή κπεινύ
ησλ νζηώλ
• Οη αζζελείο απηνί δηαηξέρνπλ ηνλ πςειόηεξν
θίλδπλν γηα HBVr
• Αζζελείο κε κεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ
ή αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ θαη HBsAg(+)/
αζζελείο κε anti-HBc (+) είραλ 50%
πηζαλόηεηα γηα HBVr 1

1. Hwang JP, Lok AS. Management of patients with hepatitis B who require immunosuppressive therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2014; 11: 209-219 [PMID: 24247262 DOI: 10.1038/
nrgastro.2013.216]

Πόηε γίλεηαη έιεγρνο;
• Οη απόςεηο δηίζηαληαη εάλ ν έιεγρνο ζα αθνξά
ην γεληθό πιεζπζκό ή ηηο νκάδεο πςεινύ
θηλδύλνπ
• Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο EASL & CDC
πξνηείλνπλ έιεγρν όισλ ησλ αζζελώλ νη
νπνίνη ζα ππνβιεζνύλ ζε αλνζνθαηαζηαιηηθή
ζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία1,2
1.
2.

Etzion O, Ghany MG. Screening for hepatitis B virus to prevent viral reactivation - who and when? Clinical Liver Disease 2015; 5: 47-50 [DOI: 10.1002/cld.458]
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012; 57: 167-185 [PMID:
22436845 DOI: 10.1016/j.jhep.2012.02.010]

Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα HBVr

Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8),
385.

Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8),
385.

Αθνύ γίλεη ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελώλ κε πηζαλόηεηα
HBVr, ην επόκελν βήκα είλαη λα απνθαζηζηεί:

• ποίοι θα λάβοσν προθσλακηική θεραπεία θαη
• ποίοι θα έτοσν ζηενή παρακολούθηζη
• ΔΔΜΖ: ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηηθήο αγσγήο ζε
αζζελείο κε παξνύζα ή παξειζνύζα HBV ινίκσμε
κεηώλεη πεξίπνπ θαηά 85% ηνλ θίλδπλν ελεξγνπνίεζεο
ηνπ ηνύ θαη ηελ εκθάληζε έθδειεο/θιηληθήο επαηίηηδαο1
1.http://www.eemh.gr/images/files/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%BA%CE
%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.pdf

Πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία
Ζ αληητθή ζεξαπεία πνπ ρνξεγείηαη πξηλ ή
ηαπηόρξνλα
κε
ηελ
αλνζνθαηαζηαιηηθή
ζεξαπεία θαη πξηλ ππάξμεη αύμεζε ησλ
ακηλνηξαλζθεξαζώλ ή ηνπ HBV DNA

Πνίνη ζα ιάβνπλ πξνθπιαθηηθή
ζεξαπεία
• Όλοι νη αζζελείο κε HBsAg (+) αλεμαξηήησο
ηνπ HBV DNA

• Αζθενείς με HBsAg(-), anti-HBc(+) ± antiHBs(+) νη νπνίνη ζα ιάβνπλ rituximab, ζα
ππνβιεζνύλ ζε κεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ
νζηώλ ή αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ
ή ζα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία γηα
αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο

Πνία αληητθά θάξκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη
• Αζζελείο κε HBsAg(+), HBV DNA>2000IU/ml
- Tenofovir / Entecavir
- Γηάξθεηα ζεξαπείαο κέρξη λα ππάξμεη νξνινγηθή λ
εηθόλα ρξόληαο επαηίηηδαο Β

• Tenofovir ή Entecavir είλαη πξνηηκόηεξν λα
ρξεζηκνπνηνύληαη
δηόηη
είλαη
πην
ίζρπξα
(πςειόηεξνο ηηθόο θξαγκόο) θαη παξνπζηάδνπλ
κηθξόηεξε αλζεθηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηε
lamivudin1,2,3
1.
2.
3.

Tuna N, Karabay O. Hepatitis B reactivation and timing for prophylaxis. World J Gastroenterol 2015; 21: 2263-2264 [PMID: 25717269 DOI: 10.3748/wjg.v21.i7.2263]
Abramson JS, Chung RT. Optimal antiviral prophylaxis against hepatitis B reactivation in patients receiving rituximab-based chemotherapy for lymphoma. JAMA 2014; 312:
2505-2507 [PMID: 25514300 DOI: 10.1001/jama.2014.16095]
Brost S, Schnitzler P, Stremmel W, Eisenbach C. Entecavir as treatment for reactivation of hepatitis B in immunosuppressed patients. World J Gastroenterol 2010; 16: 5447-5451
[PMID: 21086562]

• Ζ lamivudin κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
αζζελείο πνπ ζα ιάβνπλ κηθξήο δηάξθεηαο
αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία
• Αζζελείο
πνπ
έιαβαλ
πξνεγνπκέλσο
lamivudin / telbivudine παξνπζηάδνπλ
απμεκέλα πνζνζηά αλζεθηηθόηεηαο (10-20%
ηνλ πξώην ρξόλν θαη κεηά ην 2ν ρξόλν
απμάλεηαη
ινγαξηζκηθά) θαη
επνκέλσο
ζπλίζηαηαη λα αληηκεησπίδνληαη κε tenofovir

Γηάξθεηα ζεξαπείαο
• ύκθσλα κε ηελ AASLD &APASL 6 κήλεο
κεηά ηε δηαθνπή ηεο αλνζνθαηαζηνιήο1,2
• ύκθσλα κε ηελ EASL 12 κήλεο κεηά ηε
δηαθνπή ηεο αλνζνθαηαζηνιήο3

1.
2.

3.

Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology 2009; 50: 661-662 [PMID: 19714720 DOI: 10.1002/hep.23190]
Liaw YF, Kao JH, Piratvisuth T, Chan HL, Chien RN, Liu CJ, Gane E, Locarnini S, Lim SG, Han KH, Amarapurkar D, Cooksley G, Jafri W, Mohamed R, Hou JL, Chuang WL,
Lesmana LA, Sollano JD, Suh DJ, Omata M. Asian-Pacific consensus statement on the management of chronic hepatitis B: a 2012 update. Hepatol Int 2012; 6: 531-561 [PMID:
26201469 DOI: 10.1007/s12072-012 -9365-4]
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012; 57: 167-185 [PMID:
22436845 DOI: 10.1016/j.jhep.2012.02.010]

Πνίνη αζζελείο ρξεηάδνληαη ζηέλε
παξαθνινύζεζε
• ύκθσλα κε ηελ AASLD &APASL αζζελείο κε:
- HBsAg(-), anti-HBc(+) ± anti-HBs(+) έρνπλ ρακειό
θίλδπλν HBVr θαη επνκέλσο παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα

• Ζ παξαθνινύζεζε γίλεηαη κε έιεγρν ηνπ ALT & HBV
DNA θάζε 1-3 κήλεο αλάινγα κε ηελ
αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία πνπ ζα ιάβνπλ
• ύκθσλα κε ηελ EASL, αζζελείο κε ην πην πάλσ
πξνθίι ρξεηάδνληαη έιεγρν ηνπ HBV DNA. Αλ ην HBV
DNA (+) ηόηε αληηκεησπίδνληαη όπσο ηελ νκάδα κε
HBsAg(+)

Πεξηιεπηηθά

• ε νξναξλεηηθνύο αζζελείο ζπλίζηαηαη εκβνιηαζκόο θαηά ηεο
επαηίηηδαο Β
Bessone, F., & Dirchwolf, M. (2016). Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations. World journal of hepatology, 8(8),
385.

Τξέρνπζεο ζπζηάζεηο ΔΔΜΗ
(Διιεληθήο Δηαηξίαο Μειέηεο Ήπαηνο)

Αζθενείς συηλού κινδύνοσ (κίνδσνος
ενεργοποίηζης ηοσ HBV>10%)
• 1. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα
•
•
•

•
•

ιάβνπλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ (π.ρ. rituximab,
ofatumumab).
2. HBsAg (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ παξάγσγα αλζξαθπθιίλεο
(π.ρ. doxorubicn, epirubicin)
3. HBsAg (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ κέηξηεο (10-20mg
πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ) ή
πςειέο δόζεηο (>20 mg πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ) θνξηηθνζηεξνεηδώλ
γηα δηάζηεκα >4 εβδνκάδσλ.
Οη αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή
ζεξαπεπηηθή αγσγή κε αληηηθό θάξκαθν.
Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα μεθηλά ηδαληθά 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αλνζνθαηαζηνιήο θαη λα ζπλερίδεηαη γηα 12 κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζή
ηεο.

Αζθενείς μέηριοσ κινδύνοσ (κίνδσνος
ενεργοποίηζης ηοσ HBV 1-10%) (1)
•

•
•

•

•

1. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ antiTNFa παξάγνληεο (π.ρ.etanercept, adalimumab, certolizumab, infliximab) ή
αλαζηνιείο άιισλ θπηηαξνθηλώλ ή ηληεγθξηλώλ(π.ρ. abatacept, ustekinumab,
natalizumab, vedolizumab).
2. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ
αλαζηνιείο ηεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο (π.ρ. imatinib, nilotinib)
3. HBsAg (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρακειέο δόζεηο
θνξηηθνζηεξνεηδώλ (<10 mg πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ) γηα δηάζηεκα > 4
εβδνκάδσλ.
4. HBsAg (-)/antiHBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ κέηξηεο (10-20mg
πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ) ή πςειέο δόζεηο (>20 mg πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ)
θνξηηθνζηεξνεηδώλ γηα δηάζηεκα >4 εβδνκάδσλ.
5. HBsAg (-)/antiHBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ παξάγσγα
αλζξαθπθιίλεο (π.ρ. doxorubicn,epirubicin).

Αζθενείς μέηριοσ κινδύνοσ (κίνδσνος
ενεργοποίηζης ηοσ HBV 1-10%) (2)
•

Οη αζζελείο κεηξίνπ θηλδύλνπ πξνηείλεηαη λα ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή
ζεξαπεπηηθή αγσγή κε αληηηθό θάξκαθν.

•

Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα μεθηλά ηδαληθά 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αλνζνθαηαζηνιήο θαη λα ζπλερίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο.

•

Αζζελείο κέηξηνπ θηλδύλνπ [εηδηθά όζνη έρνπλ HBsAg (-)] πνπ δελ επηζπκνύλ λα
ιάβνπλ ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ μεθηλνύλ πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία, ζεσξώληαο
όηη ν θίλδπλνο ελεξγνπνίεζεο είλαη κηθξόο πξέπεη λα ηίζεληαη ζε ζηελή
παξαθνινύζεζε

Αζθενείς ταμηλού κινδύνοσ (κίνδσνος
ενεργοποίηζης ηοσ HBV <1%)
•

•
•

•
•
•

•

1. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ
θιαζζηθά αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (π.ρ. αδαζεηνπξίλε, 6-κεξθαπηνπνπξίλε,
κεζνηξεμάηε).
2. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ
ελδαξζξηθή έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ.
3. HBsAg (+) ή HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ
θνξηηθνζηεξνεηδή (αλεμαξηήησο δόζεο) γηα δηάζηεκα ≤ κηαο εβδνκάδαο.
4. HBsAg (-)/anti-HBc (+) αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρακειέο (<10 mg
πξεδληδνιόλεο ή αλαιόγσλ) γηα δηάζηεκα > 4 εβδνκάδσλ.
Γεληθώο, νη αζζελείο ρακεινύ θηλδύλνπ ΓΔΝ ρξεηάδνληαη πξνθπιαθηηθή
ζεξαπεπηηθή αγσγή παξά κόλν ην ζπλήζε έιεγρν.
Δληνύηνηο, ζε αξθεηέο νδεγίεο επαηνινγηθώλ εηαηξεηώλ όινη νη HBsAg (+)
αζζελείο θαη ζπλεπώο θαη απηνί πνπ ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά ζπλήζε
αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (π.ρ. αδαζεηνπξίλε, 6-κεξθαπηνπνπξίλε,
κεζνηξεμάηε) πξνηείλεηαη λα ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή
ζεξαπεπηηθή αγσγή κε αληηηθό θάξκαθν, όπσο νη αζζελείο κέηξηνπ θηλδύλνπ.

Θεραπεσηικές επιλογές
•
•
•
•

•

•

Σελνθνβίξε ή εληεθαβίξε πξνηείλνληαη ζε:
α) Όινπο ηνπο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ
β) Αζζελείο κέηξηνπ θηλδύλνπ κε ζεηηθό HBsAg θαη HBV DNA >2000 IU/ml ή κε
ζεηηθό HBsAg θαη αλακελόκελε δηάξθεηα αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο >12 κελώλ
γ) Όινπο ηνπο αζζελείο κε ηεθκεξησκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ HBV κεηά από
αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή
ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε αληηηθό,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ιακηβνπδίλεο κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο,
ηδηαίηεξα αλ ε αλνζνθαηαζηνιή δελ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν από έλα
έηνο, θαη ηεο ηεικπηβνπδίλεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα πιενλέθηεκα ζε
αζζελείο κε κεησκέλε ή ζε πςειό θίλδπλν γηα κεησκέλε θάζαξζε θξεαηηλίλεο,
ιόγσ ησλ πξόζθαησλ δεδνκέλσλ εηδηθήο λεθξνπξνζηαηεπηηθήο δξάζεο απηνύ ηνπ
θαξκάθνπ.
ε νπνηνδήπνηε αζζελή έρεη παξνπζηάζεη ηηθή αληνρή ζε λνπθιενζηδηθό αλάινγν
ιακηβνπδίλε, ηεικπηβνπδίλε, εληεθαβίξε) ζην παξειζόλ, θάξκαθν επηινγήο είλαη ε
ηελνθνβίξε.

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

