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Η εντεκαβίρη (ETV) είναι ένας από τους high genetic barrier-to-resistance αντιικούς 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην χρόνια HBeAg θετική ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ+e). Το 

ποσοστό ορομετατροπής του HBeAg κυμαίνεται από 12.6%-31% στα 2 έτη και από 24%-44% 

στα 3 έτη χορήγησης αντιικής αγωγής.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το υλικό των ασθενών από τυχαιοποιημένη 

πολυκεντρική μελέτη προκειμένου να εκτιμηθεί ο ρόλος των προ θεραπείας (baseline) 

επιπέδων anti-HBc στην ορομετατροπή ΧΗΒ+e ασθενών που λαμβάνουν μακροχρονίως 

(έως 240 εβδομάδες) ETV. Ο σχεδιασμός της μελέτης περιελάμβανε δύο ομάδες ασθενών: 

Η πρώτη (Α) περιελάμβανε ασθενείς υπό ETV 0.5mg για 48 εβδομάδες και η δεύτερη (Β)  

ασθενείς υπό 0.5 mg ETV maleate για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια όλοι οι 

ασθενείς έλαβαν ETV maleate 0.5 mg μέχρι την εβδομάδα 240. 

Συμπεριλήφθηκαν 110 ασθενείς στην πρώτη ομάδα και 108 ασθενείς στη δεύτερη. Στο 

τέλος της μελέτης 35 ασθενείς (25.2%) επέτυχαν οροαναστροφή του HBeAg και 113 (81.3%) 

επέτυχαν ιολογική ανταπόκριση με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA ορού. Όπως φάνηκε στην 

πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας) τα επίπεδα anti-HBc προ θεραπείας και το φύλο ήταν 

ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για επίτευξη ορομετατροπής την εβδομάδα 240.  

 

 

Τα επίπεδα anti-HBc προ θεραπείας είχαν καλύτερη διακριτική ικανότητα (μεγαλύτερη 

AUROC) σε σχέση με τα επίπεδα HBsAg, HBV DNA και ALT (πίνακας). 

 



Φαίνεται ότι οι ασθενείς με επίπεδα anti-HBc προ θεραπείας ≥4.65log10 IU∙ml-1 επέτυχαν 

οροαναστροφή του ΗΒeAg σε ποσοστό 28% και 35.5% τις εβδομάδες 144 και 240 

αντίστοιχα. Ενδιαφέρον είναι ότι κατά τη διάρκεια της αγωγής,  οι ασθενείς με υψηλό 

baseline anti-HBc  παρουσίασαν σημαντικότερες πτώσεις του HBV DNA και χαμηλότερα 

επίπεδα HBsAg. 

Τελικά, τα επίπεδα anti-HBc ≥4.65log10 IU∙ml-1 συσχετίστηκαν με υψηλό ποσοστό HBeAg 

ορομετατροπής σε ασθενείς με ΧΗΒ-e+  υπό αγωγή με ETV (negative predictive value: 

95.6%).  

Ο κυριότερος περιορισμός της μελέτης είναι το γεγονός ότι ο εργαστηριακός 

προσδιορισμός του anti-HBc που χρησιμοποιήθηκε (double-sandwich anti-HBc assay) δεν 

είναι εμπορικά διαθέσιμο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη.  
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