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Hepatita cronică cu VHB –Terapia etiologică

⚫ Obiective:
✓ obținerea unui răspuns viral sustinut (RVS)
-

clearence-ul AgHBs → AcHBs

-

supresia virală susținută (ADN-VHB nedetectabil)

-

seroconversia în sistemul Hbe

-

normalizarea transaminazelor

-

regresia fibrozei, necroinflamației.

✓

prevenirea progresiei bolii, dezvoltarii cirozei hepatice

✓

scaderea riscului de evoluție spre hepatocarcinom

✓

creșterea supraviețuirii, ameliorarea calitatii vieții ( EASL, 2017).

⚫ Factori implicați in decizia terapeutică si evoluție (Santantonio, Fassano, 2014, p
284):

⚫ În prezent exista două abordări terapeutice diferite la pacienții cu hepatita cronica B
(HCB), :
(1) antivirală finită și imunomodulatorie – reprezentata de tratamentul cu
interferon
(2) antivirală pe perioadă nedeterminată- cu analogi nucleozi(t)idici (NUCs),
care pot realiza cu succes noncurativ suprimarea replicării virale (Loggi,
2015, p 836).
⚫ Interferonul Pegylat alpha 2a (EASL 2017; Terrault, Bzowej, Chang et al, 2016, p 261;
Lok, McMahon, Brown et al, 2016, p 284):
-efect imunomodulator, antiviral, antiproliferativ
- RVS după 48 săptămani - sub 10% din pacienți, indiferent de status-ul AgHBe
- rata de seroconversie HBe/ HBs – crește în timp
- pacienți AgHBe pozitiv – clearence AgHBs – 30% la 3 ani de la finalizarea
terapiei
- pacienți AgHBe negativ - clearence AgHBs – 9% la 5 ani de la finalizarea
terapiei

- mecanisme de acțiune – multiple, prin dezvoltarea unor gene specifice care
interferă cu etapele ciclului de replicare al VHB: intrarea în celulă a VHB, transcrierea
ADN viral în ARN, translația ARN în proteine, asamblarea nucleocapsidei
- determină degradarea ccc-ADN prin inducerea unor enzime de editare a
ADN / APOBEC3s
- crește imunitatea mediată celular, inducand clearence-ul hepatocitelor
infectate
- doza recomandată – 180 mcg/săptămână
- durată finită de terapie - 48 săptămâni
- indicații – pacienți naivi, imunocompetenți, cu boala hepatică compensată
- avantaj – absența selecției mutantelor rezistente, răspuns viral mai durabil,
asociat cu scăderea necroinflamației, reducerea incidenței hepatocarcinomului
- variabilitate crescută a răspunsului la terapie
- profil de siguranță nefavorabil
- contraindicații multiple:
- ciroza compensată / decompensată, insuficiența hepatică acută
- boli psihice, depresie
- boli autoimune
- gravide
- trombocitopenie, leucopenie
- efecte secundare – uneori severe:
- reducerea dozelor / întrerupere
- sindrom pseudogripal – 90% din pacienți
- manifestări dispeptice (greață, anorexie), diaree, scădere în greutate
- labilitate psihoemoțională, depresie
- tulburări ale funcției tiroidiene (30% din pacienți)
- supresie medulară
- creșterea enzimelor de citoliză (ALAT) dublu față de valoarea inițială
(30-50% din pacienți) –

indicator de răspuns favorabil, reflectă liza

hepatocitară mediată imun
- mențiuni:
- clearence-ul AgHBe, cu seroconversie AcHBe

- clearence-ul AgHBs, +/- Ac HBs
- poate fi realizat după finalizarea terapiei - la o parte din pacienți
- evaluarea răspunsului la terapie - săptămâna 12, 24, 48 de la finalizare
- factori predictivi ai răspunsului la terapie:
- ADN - VHB cu valori scăzute
- prezena hepatocitolizei (ALAT peste 2 -5 x VN)
- prezența/ absența AgHBe
- genotipul viral
- hepatocarcinomul – rămâne singura complicație pe termen lung la pacientul
tratat → se impune monitorizarea periodica pe tot parcursul vietii la cei în stadiu de
ciroză
- factorii de predicție ai riscului de evoluție spre ciroză /hepatocarcinom
- vârsta înaintată
- sexul masculin
- AgHBe pozitiv
- trombocitopenia
- alfa-fetoproteină ≥ 7 ng/ml
- răspunsul viral incomplet la 1 an de terapie.
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