Lamiwudyna – nadal aktualna opcja
terapeutyczna w zapobieganiu reaktywacji
i zakażeń wertykalnych HBV
Lamivudine – still actual therapeutic option for
protection of HBV infection reactivation and
vertical transmission
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Summary: Immunosuppressant therapy induced risk of HBV reactivation among selected
group of patients. It concerns especially patients with anti-HBc serum presence. Among them
occult B hepatitis are very frequent. Risk of reactivation needs chemoprophylaxis. Lamivudine
is the first line therapy, because of limited period of treatment.
Antiviral therapy with Lamivudine during the third trimester of pregnancy in high – risk women
with HBV infection reduces viral load in the mother and may decrease the risk of perinatal
transmission.
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Na świecie żyje około 400 milionów osób przewlekle zakażonych wirusem HBV, zagrożonych marskością, niewydolnością wątroby i rakiem wątrobowokomórkowym. Według
CDC w Stanach Zjednoczonych, co piąty spośród nich
umiera na skutek tego zakażenia. Rocznie na świecie liczbę zgonów w tym przypadku szacuje się na 500–1200 tysięcy osób. Jest to głównie konsekwencją braku dostępu do
odpowiednich terapii zmieniających historię naturalną zakażenia HBV. Leczenie w pierwszym rzędzie powinno być
prowadzone u osób z wysoką wiremią HBV, gdyż zagrożenie późnymi następstwami jest skorelowane proporcjonalnie do ładunku tego wirusa. W kontekście badań serologicznych dotyczyć to będzie zwłaszcza pacjentów z antygenemią
HBe. Standardy terapii w tych przypadkach posiłkują się
ponadto wynikami badań biochemicznych i morfologicznych wątroby.
Większość autorów wskazuje, iż możliwość terapii tych stanów chorobowych pojawiła się w 1992 roku wraz z wprowadzeniem interferonu alfa do praktyki klinicznej. Mimo, iż
interferonoterapia, z zastosowaniem interferonu pegylowanego jest ciągle aktualną i atrakcyjną opcją terapeutyczną
dla większości pacjentów, nie można zapominać o jej ograniczonej skuteczności, nie przekraczającej 30%. W tym kon-
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tekście leki będące analogami nukleozydowymi i nukleotydowymi stanowią jej ważną alternatywę.
Popularność lamiwudyny, która jest najstarszym lekiem
w tej grupie (1998), poddaje się znacznej krytyce ze względu na niską barierę genetyczną tego leku. Lekooporność
na lamiwudynę po roku sięga prawie co piątego pacjenta, a po pięciu latach występuje u 70% leczonych. W tym
kontekście nowe leki z tej grupy, zwłaszcza entekawir i tenofowir jednoznacznie wypierają lamiwudynę ze standardowego leczenia. Nie można jednak zapominać, iż zdobyła ona popularność w sposób zasłużony, ze względu na
duży potencjał antywirusowy, cenę i brak istotnych działań niepożądanych. Co ważne, w niektórych sytuacjach klinicznych, zwłaszcza gdy czas planowanego leczenia jest relatywnie krótki, brakuje przesłanek do dyskryminowania
tego leku. W takich sytuacjach lamiwudyna jest lekiem
z wyboru, gdyż nowsze analogi nie przeszły niezbędnych
badań klinicznych.
W pracy dokonano przeglądu doniesień o stosowaniu lamiwudyny w szczególnych zagrożeniach ze strony HBV.

Reaktywacja zakażenia HBV
W ciągu ostatnich lat coraz więcej zwolenników zyskuje pogląd, iż z zakażenia HBV w rzeczywistości nie można wyzdrowieć lub dzieje się tak bardzo rzadko. Dotyczy to zarówno
spontanicznego wyzdrowienia, jak i skuteczności terapii.
Wykazano bowiem, iż u większości osób z grupy wcześniej
zakażonych HBV przetrwał materiał genetyczny tego wirusa,
który może zapoczątkować reaktywację zakażenia. Testem surogatowym dla osób zagrożonych tym zjawiskiem jest obecność anty-HBc w surowicy krwi, bez jakichkolwiek innych
wykładników obecności wirusa. cccDNA, minichromosom
jest kolistą, kowalentnie zamkniętą nicią HBV DNA, występującą w jądrze hepatocytu. Niekiedy towarzyszy temu minireplikacja HBV. W konsekwencji osoby, które są uznane
za wyleczone z zakażenia HBV mogą być źródłem nowych
przypadków, a też stać się ofiarą choroby, którą wcześniej
przebyły [1]. Wraz z rozwojem terapii immunosupresyjnej
oraz chorób powodujących zaburzenia odporności liczba
takich przypadków staje się coraz większa.
Reaktywację wiremii i jej następstwa kliniczne opisywano w takich przypadkach jak chemioterapia nowotworów, reumatoidalnego zapalenia stawów i zapalenia jelit, immunosupresji
potransplantacyjnej, a też w przebiegu chorób z upośledzeniem odporności [2]. Opisano, że w wyniku upośledzonej odporności obserwowano nawet przypadki hepatitis fulminans
i typowe dla nich zgony [3]. Immunosupresja prowadzić
może do pojawienia się wysokich stężeń HBV i liczby zakażonych hepatocytów, których śmierć w okresie rekonstrukcji
immunologicznej prowadzić może do ostrej niewydolności
wątroby. Do szczególnie zagrożonych tymi konsekwencjami należą pacjenci leczeni aktywnie biologicznymi lekami
z powodu chorób reumatycznych czy rozrostowych. W tym
przypadku prym wiodą rytuksymab, infliksymab, abatacept
i alemtuzumab. Inne leki, w tym kortykoidy, rzadziej prowadzą do tych powikłań. Szczególnie zagrożeni są pacjenci,
u których występuje jawna manifestacja zakażenia HBV [4,5].

Zagrożenie reaktywacją omawianego zakażenia jest bezwzględnym wskazaniem do chemioprofilaktyki w wybranych
grupach pacjentów. Lamiwudyna jest w tych przypadkach
szczególnie często rekomendowana. W przeglądowej pracy
Loomba i wsp., która jest metaanalizą 13 badań u 424 pacjentów, jednoznacznie wykazano, iż wśród pacjentów, u których nie stosowano chemioprofilaktyki lamiwudyną, wystąpiły konsekwencje kliniczne [8].
W podobnych pracach, które ukazały się niemal równolegle, Katz oraz Hsu ze wsp. jednoznacznie potwierdzają skuteczność lamiwudyny w chemioprofilaktyce reaktywacji HBV
mimo, że lekooporność na ten lek występowała u Katza w jednej trzeciej przypadków. Jej częstość zależała od czasu prowadzonej profilaktyki [9,10]. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia Laua i wsp., którzy podobnie jak Hsu wskazują, iż
lamiwudynę powinno stosować się do chemioprofilaktyki,

Reasumując, lamiwudyna jest podstawowym lekiem rekomendowanym do chemioprofilaktyki reaktywacji u chorych
zagrożonych wznową zakażenia HBV. Należy jednak pamiętać, iż dotyczy to szczególnie sytuacji, w których immunosupresja nie przekracza jednego roku.

Zakażenia wertykalne
U kobiet ciężarnych zakażonych HBV istnieją dwa główne
wskazania do podawania leków przeciwwirusowych: leczenie
przewlekłego zapalenia wątroby typu B u kobiety ciężarnej
oraz profilaktyka wertykalnego zakażenia HBV.
Największe doświadczenia w podawaniu leków przeciwwirusowych u kobiet ciężarnych dotyczą lamiwudyny, którą stosowano zarówno u kobiet zakażonych HIV jak i HBV [12].
Ponad 4600 kobiet było eksponowanych na ten lek w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Z danych pochodzących
z bazy rejestrującej działania teratogenne i niepożądane leków antyretrowirusowych u kobiet ciężarnych wynika, że
częstość wrodzonych anomalii u dzieci urodzonych przez
matki otrzymujące lamiwudynę wynosiła 2,2–2,4% i była podobna do częstości tych zdarzeń w populacji ogólnej [13].
Su i wsp. opisali 38 kobiet zakażonych HBV, leczonych lamiwudyną, które zaszły w ciążę podczas terapii. U 36 z tych
kobiet, które kontynuowały terapię do końca ciąży nie obserwowano komplikacji ciąży, wad wrodzonych płodu ani
transmisji zakażenia na noworodki. U 10 z nich wystąpiła serokonwersja w układzie HBe/anty-HBe. Dwie kobiety, które przerwały leczenie rozwinęły zaostrzenie choroby wątroby po 6 miesiącach [14].
Hung i wsp. opisali przypadek zaostrzenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B u ciężarnej otrzymującej przed ciążą lamiwudyne przez 17 miesięcy, którą odstawiono z powodu pojawienia się mutacji YMDD. Krótko po zaprzestaniu
leczenia kobieta zaszła w ciążę. Badania czynności wątroby przeprowadzone w I trymestrze ciąży wykazały wzrost aktywności aminotransferaz. Dalszy wzrost ich aktywności do
wartości AlAT 2230 U/L, i AspAT 2250 U/L oraz wzrost wiremii HBV do 7,31×108 kopii/mL w 17 tygodniu ciąży były
przyczyną włączenia lamiwudyny. W 21 tygodniu ciąży aktywność aminotransferaz wynosiła: AlAT 341 U/L, AspAT
91 U/L, wystąpiła serokonwersja w układzie HBe/anty-HBe.
Wysokość wiremii HBV w 36-tym tygodniu ciąży obniżyła się
do wartości 3,19×102. W 38 tygodniu ciąży kobieta urodziła
zdrowego chłopca o masie ciała 3,314 g [15].
Wysokość wiremii HBV u matki jest jednym z głównych czynników ryzyka transmisji wertykalnej zakażenia HBV. W jednym z badań przeprowadzonych w Indiach wykazano, że
stężenie HBV DNA wyższe niż 1,5×105 kopii/mL istotnie statystycznie zwiększało transmisje wewnątrzmaciczną tego zakażenia na płód. W takich przypadkach immunizacja czynnobierna u noworodków tych matek nie zapobiega transmisji
zakażenia HBV [16].
Van Zonneveld i wsp. porównali częstość transmisji wertykalnej zakażenia HBV u 8 kobiet z wiremią HBV 1,2×109 kopii/mL leczonych lamiwudyną od 34-tego tygodnia ciąży z danymi historycznymi pochodzącymi od 24 kobiet ciężarnych

-

-

-

-

-

Manifestacja kliniczna omawianej reaktywacji rzadko występuje u osób poddanych zabiegom przeszczepienia, gdyż są
oni leczeni przewlekle lekami immunosupresyjnymi [6]. Nie
zwalnia to od stosowania leczenia antywirusowego, szczególnie gdy przeszczepiany organ pochodzi od osoby z dodatnimi przeciwciałami anty-HBc [7]. W tych przypadkach
wątroba winna być przeszczepiona wyłącznie identycznie serologicznemu biorcy [4].

gdyż jest bardziej skuteczna od stosowanej w leczeniu w reaktywacji. [11].
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Kobieta ciężarna
I trymestr:
oznaczenie HBsAg, anty-HBc, anty-HBs
HBsAg (–)
anty-HBc (–)
anty-HBs (–)

HBsAg (+)

Potwierdzić HBsAg (+)
Oznaczyć HBV DNA ilościowo.
Oznaczyć HBV DNA ilościowo
w 28 tyg. ciąży

Rozpocząć szczepienia
p/wzw B
Noworodek
otrzymuje szczepionkę

Poprzednie dziecko HBV (+)
Tak

Nie
HBV DNA
<108–109
kopii/mL
Monitorowanie
wiremii HBV

HBV DNA
>108–109
kopii/mL

HBV DNA
>106 kopii/mL

HBV DNA
<106 kopii/mL

Rozważyć leczenie lamiwudyną,
tenofowirem lub telbiwudyną
od 32 tyg. ciąży
Noworodek otrzymuje
immunoglobulinę i szczepionkę

Rycina 1. Algorytm postępowania z ciężarną zakażoną HBV [19].
zakażonych HBV, które nie były leczone. Wszystkie noworodki otrzymały czynno-bierną profilaktykę zakażenia HBV,
zaczynając od I doby życia i były obserwowane przez pierwszy rok życia. Wśród dzieci matek otrzymujących lamiwudynę, u 4 wykryto obecność antygenu HBs w momencie urodzenia, ale tylko u jednego dziecka utrzymywała się ona do
końca 12-tego miesiąca życia. Częstość transmisji wertykalnej zakażenia HBV w tej grupie wynosiła 12,5% i była istotnie statystycznie niższa niż w grupie kontrolnej (28%) [17].

Transmisje wertykalne zakażenia HBV badali Xu i wsp. w wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo
badaniu ciężarnych zakażonych HBV pochodzących z Chin
i Filipin 114 kobiet ciężarnych z wysoką wiremią HBV otrzymywało placebo/lammiwudynę od 32 tygodnia ciąży do miesiąca po porodzie. Obniżenie wiremii HBV obserwowano
u 98% matek leczonych lamiwudyną w porównaniu do 31%
u nie leczonych. Spośród noworodków matek leczonych
u 18% wykrywano obecność HBsAg w pierwszym roku życia,
wśród noworodków matek nie leczonych u 39%. Zarówno
u dzieci, jak i ich matek nie obserwowano niepożądanych
działań leku. Autorzy sugerują, że podawanie lamiwudyny
w trzecim trymestrze ciąży u ciężarnych z wysoką wiremią
HBV znacznie zmniejsza ryzyko wertykalnej transmisji tego
zakażenia, nie zwalniając z jego bierno-czynnej profilaktyki
u noworodka [18]. W zaproponowanym algorytmie postępowania w zakażeniach HBV u kobiet ciężarnych lamiwudyna jest jedną z głównych propozycji lekowych w profilaktyce wertykalnej transmisji tego zakażenia (Rycina 1) [19].
Należy pamiętać, iż generowanie lekooporności w przebiegu leczenia antywirusowego, zależy od potencjału terapeutycznego stosowanego leku. Wykazano jednoznacznie, że im
większa redukcja HBV DNA w 12. lub 24. tygodniu leczenia,
tym mniejsze ryzyko lekooporności na lamiwudynę [20].
W badaniu Globe, wiremia niewykrywalna w 24. tygodniu
leczenia zapowiadała niskie ryzyko lekooporności, niezależnie od obecności czy braku HBeAg [21]. W przypadku lamiwudyny ryzyko to wynosiło 2–3% w ciągu pierwszego roku
i 5–9% w drugim roku terapii [22].
W świetle przedstawionych doniesień brakuje przesłanek, aby
w określonych sytuacjach klinicznych rezygnować ze stosowania lamiwudyny. Dotyczy to przede wszystkim przypadków
krótkotrwałych terapii, w których ryzyko wytworzenia lekooporności jest niewielkie. Dotyczy to obu przedstawionych
w artykule sytuacji klinicznych. Należy pamiętać, iż lamiwudyna poza wysoką skutecznością charakteryzuje się podobnie
wysokim bezpieczeństwem i nieporównywalnie niską ceną.
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