ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗBV ΛΟΙΜΩΞΗ

Υπόβαθρο
Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί σημαντικό αίτιο
περιπτώσεων χρόνιας ηπατοπάθειας και κίρρωσης στις ΗΠΑ (5-10%) και το κύριο
αίτιο χρόνιας ηπατοπάθειας, κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου παγκοσμίως
(1). Στη χώρα μας ο υψηλός επιπολασμός της χρόνιας ηπατίτιδας Β την τελευταία
εικοσαετία οφειλόταν σε κάθετη και/ή ενδοοικογενειακή μετάδοση του ιού, με κύρια
αίτια τις χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη κοινή χρήση βελονών και
συριγγών πολλαπλών χρήσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια φαίνεται να έχει επέλθει
σημαντική μείωση του επιπολασμού της νόσου (υπολογιζόμενη συχνότητα HBsAg
μεταξύ 1.5 και 3%). Οι φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β με στοιχεία ενεργού ιικού
πολλαπλασιασμού έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιδεινούμενης ηπατικής νόσου.
Υπολογίζεται ότι 25-40% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β καταλήγουν από
επιπλοκές της νόσου όπως η κίρρωση του ήπατος και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος
(2-7). Τυπικά, οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β έχουν θετικό το HΒeAg καθώς και
το HBV-DNA στον ορό. Η εξαφάνιση του ΗΒeAg και η εμφάνιση του anti-HΒe
αποτελεί ευνοϊκό προγνωστικό δείκτη και συχνά συνοδεύεται από ύφεση της νόσου
(8,9). Εντούτοις, ΗΒeAg (-) / anti-HΒe (+) ασθενείς μπορεί να έχουν επίμονη ιαιμία
από τον HBV. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται συνήθως σε μεταλλαγή του
νουκλεοτιδίου 1896 της προπυρηνικής περιοχής του HBV γονιδιώματος ή σπανιότερα
σε μεταλλαγές στην περιοχή του βασικού πυρηνικού εκκινητή (10,11). Οι μεταλλαγές
αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της παραγωγής HΒeAg χωρίς να
επηρεάζουν την παραγωγή του HBcAg και τον ιικό πολλαπλασιασμό. Οι ασθενείς με
HΒeAg (-) χρόνια ηπατίτιδα Β μπορεί να έχουν επίμονη ιαιμία, αυξημένα επίπεδα
αμινοτρανσφερασών και να εμφανίσουν επιδεινούμενη χρόνια ηπατοπάθεια (6,7,1214).
Η HΒeAg (-) χρόνια ηπατίτιδα Β ανευρίσκεται σε όλο τον κόσμο, είναι όμως ιδιαίτερα
συχνή στις Μεσογειακές χώρες και στην Ασία. Υπολογίζεται ότι στις Μεσογειακές
χώρες 40-80% των ασθενών με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β φέρουν τον προπυρηνικά
μεταλλαγμένο ιό (12,13-16). Στην Ελλάδα, η HBeAg (-) χρόνια ηπατίτιδα Β αποτελεί
τη συχνότερη μορφή χρόνιας ηπατίτιδας Β στους ενήλικες, και κατά κανόνα οφείλεται
σε ενεργοποίηση προπυρηνικά μεταλλαγμένων στελεχών του HBV (15).
Ο
διαφορετικός επιπολασμός της HBeAg (-) / anti-HΒe (+) χρόνιας ηπατίτιδας Β σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές πιθανώς συνδέεται με τον κυρίαρχο τύπο του ιού
σε κάθε περιοχή, αφού το προπυρηνικά μεταλλαγμένο στέλεχος ανευρίσκεται σχεδόν
αποκλειστικά στους HBV γονότυπους που έχουν θυμιδίνη στο νουκλεoτίδιο 1858
(17,18).

Σκοπός
Η παρακολούθηση της φυσικής ιστορίας των ασθενών με χρόνια ΗΒV λοίμωξη,
ανεξάρτητα από τυχόν θεραπευτικά σχήματα, καθώς και η διαχρονική μελέτη των
δημογραφικών, ιολογικών, κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών που
σχετίζονται με τη χρόνια ΗΒV λοίμωξη στην Ελλάδα.
Σχεδιασμός της μελέτης
Καταγραφή στο Βασικό Δελτίο Ασθενών από το δίκτυο των Κλινικών που εισηγήθηκε
η Επιστημονική Επιτροπή Ηπατίτιδας του ΚΕΕΛ (και ενέκρινε το ΔΣ του ΚΕΕΛ) όλων
των ασθενών που θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη.
Κριτήρια εισαγωγής ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον HBV.
 HBsAg (+) για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Όλοι οι ασθενείς που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση στα ανωτέρω κέντρα
ανεξαρτήτως θεραπευτικής αγωγής και τελικής έκβασης την 1-1-1997 ή που
προσήλθαν κατά το χρονικό διάστημα 1-1-1997 έως 31-12-2002 (ή κατά το
χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ΚΕΕΛ).
 Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν παρακολουθηθεί στη συγκεκριμένη κλινική
του δικτύου για τουλάχιστον 12 μήνες ή να εξακολουθούν να
παρακολουθούνται από την κλινική του δικτύου κατά τη λήξη του παραπάνω
διαστήματος.


1. Κριτήρια αποκλεισμού ασθενών.
 HIV συν-λοίμωξη [anti-HIV (+)].
 Συν-λοίμωξη με HCV [HBV (+)/HCV (+)ασθενείς καταγράφονται στις HCV
λοιμώξεις].
Επισημαίνεται ότι καταγραφή του Βασικού Δελτίου Ασθενών θα συμπληρωθεί και για
τους ασθενείς που έχουν αποβιώσει ή έχουν μεταμοσχευθεί κατά το ανωτέρω
διάστημα εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού.
Για τους ασθενείς που εξακολουθούν να παρακολουθούνται μετά την 31-12-2002 θα
συμπληρώνεται το Δελτίο Προοπτικής Καταγραφής (ανά εξάμηνο). Για τους νέους
ασθενείς που προσέρχονται στην κλινική μετά από την 31-12-2002 συμπληρώνεται
το Βασικό Δελτίο (με όσες αναδρομικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες) και στη
συνέχεια η πορεία του ασθενούς καταγράφεται στο Δελτίο Προοπτικής Καταγραφής
ανά εξάμηνο.

Αναμενόμενα μείζονα ευρήματα της μελέτης
Η έκβαση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β μετά από μακροχρόνια
παρακολούθηση. Η επίδραση -εάν υπάρχει- της έκβασης των ασθενών μετά από
θεραπευτικά σχήματα. Η κατανομή και οι χρονικές τάσεις εξέλιξης των παραγόντων
κινδύνου ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β. Η κατανομή του κλινικοεργαστηριακού
σταδίου της ηπατίτιδας Β κατά τη διάγνωση και η παρακολούθηση της κατανομής και
των μεταβολών τους στο χρόνο. Οι συνθήκες διάγνωσης της ηπατίτιδας Β καθώς και
η διαχρονική εξέλιξή τους. Η κατανομή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
ασθενών και παρακολούθηση των ενδεχόμενων μεταβολών στο χρόνο. Διατύπωση
υποθέσεων που θα κατευθύνουν ενδεχόμενες συμπληρωματικές μελέτες. Χρήση των
δεδομένων από την παρακολούθηση των HBV θετικών ασθενών σε συνδυασμό με
κατάλληλα στατιστικά μοντέλα, για τον υπολογισμό του επιπολασμού της ηπατίτιδας
Β στον Ελληνικό πληθυσμό καθώς και πρόβλεψη του αναμενόμενου αριθμού HBV
θετικών ατόμων στο μέλλον. Η εκτίμηση του μελλοντικού αριθμού αναμένεται να
συνεισφέρει σημαντικά στον κατάλληλο προγραμματισμό των αναγκών για τη
Δημόσια Υγεία.
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