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Summary: Hepatitis B virus (HBV) is a major cause of chronic liver disease worldwide. HBV
reactivation is well-described often fatal complication which is caused by anticancer or immunosuppressive treatments is thoroughly described, and is most widely reported in patients who
have chronic HBV infection, when hepatitis B surface antigen (HBsAg) is positive. However,
reactivation can also occur in patients who have prior resolved HBV infection, in whom HBsAg
is negative but antibody to hepatitis B core antigen is positive. The antiviral drugs lamivudine,
entecavir and tenofovir are highly efficacious in preventing HBV reactivation in these circumstances. This article focuses on the current evidence that supports these recently revised
clinical recommendations along with a review of the risk factors for reactivation, suggested
monitoring, and preventative interventions.
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Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) jest wirusem DNA,
należącym do rodziny Hepadnaviridae. Szacuje się, że więcej
niż jedna trzecia ludności świata miała kontakt z HBV, z czego od 350 do 400 milionów ludzi jest przewlekłe zakażona
tym wirusem [1–4]. Reaktywacja zakażenia HBV (R-HBV)
jest obecnie dobrze poznanym powikłaniem, występującym
u zakażonych pacjentów leczonych chemioterapią z powodu choroby nowotworowej. Ten stan może przybierać formę od bezżółtaczkowego samogojącego się zapalenia wątroby aż do ciężkiego zapalenia wątroby, niekiedy kończącego
się ostrą niewydolnością tego narządu i śmiercią. Niemniej
większa liczba przypadków R-HBV ma przebieg subkliniczny i kończy się samowyleczeniem lub przetrwałym zakażeniem, które może doprowadzić do ciężkiej zaawansowanej choroby wątroby. R-HBV odkrywa zdolność HBV do
przetrwania w latentnej, zdolnej do replikacji formie, która może się ujawnić pod wpływem tłumiącego odporność
leczenia. Brak rozpoznania R-HBV może doprowadzić do
błędnej diagnozy, np.: toksyczne zapalenie wątroby, alkoholowa choroba wątroby, co często doprowadza do przerwania leczenia onkologicznego, przez co zmniejsza się szansa

wyleczenia z choroby nowotworowej. Z tego powodu należy
uświadamiać i przestrzegać przed R-HBV, któremu w chwili obecnej możemy w prosty sposób zapobiegać i leczyć dostępnymi lekami przeciwwirusowymi. W tym miejscu należy
podkreślić coraz większe zainteresowanie i poznanie tego
problemu przez polskich lekarzy [4–6]. Zjawisko R-HBV
zostało po raz pierwszy opisane przed 36 laty [7]. Zgodnie
z Amerykańskim Stowarzyszeniem Badań Chorób Wątroby
(AASLD) i jego wytycznymi, dotyczącymi przewlekłego zapalenia wątroby B, reaktywacja HBV jest definiowana jako ponowne pojawienie się martwiczo-zapalnej choroby wątroby
u osoby, u której wiadomo, że jest: 1. nieaktywnym nosicielem HBV (przetrwałe zakażenie HBV wątroby bez znaczącego procesu martwiczo-zapalnego) lub 2. u wyleczonego
z zapalenia wątroby B (poprzednie zakażenie HBV bez wirusologicznych, biochemicznych lub histologicznych dowodów na aktywne zakażenie wirusowe lub chorobę) [8].
W związku z powyższym R-HBV może wystąpić u nieaktywnych nosicieli jak i u tych, którzy są wyleczeni z wirusowego
zapalenia wątroby B z obecnymi przeciwciałami anty-HBc,
a nieobecnym antygenem HBs (HBsAg). R-HBV występuje
jednak częściej u pacjentów z obecnym HBsAg, a w szczególności u tych, gdzie HBV DNA jest wykrywalne w surowicy.
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Definicja R-HBV
Najczęściej R-HBV definiuje się jako „wystąpienie zapalenia wątroby podczas lub zaraz po zaprzestaniu cytotoksycznej chemioterapii z towarzyszącym wzrostem poziomu HBV
DNA (≥10-krotny wzrost) lub bezwzględny wzrost przekraczający 9 log10 kopii/ml” [9,10]. R-HBV definiowana w aspekcie aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) to nagły
2-krotny wzrost aktywności w stosunku do wartości wyjściowej
i 5-krotny w stosunku do górnej wartości normy lub wartość
powyżej 300 IU/L, oczywiście przy wykluczeniu nadkażenia
wirusem delta, ostrego zakażenia wirusem A,C,E, toksycznego zapalenia wątroby i innych chorób wątroby o etiologii
nie wirusowej. W związku z powyższym do monitorowania
R-HBV należy używać poziomu HBV DNA i aktywności ALT
pamiętając o tym, że zawsze wzrost replikacji HBV wyprzedza średnio od 2 do 3 tygodni wzrost aktywności ALT [11].
R-HBV można podzielić na 3 fazy: 1. wzrost replikacji HBV;
diagnostyczne markery: HBV DNA, HBsAg, HBeAg. 2. zaostrzenie się aktywności choroby wątroby; diagnostyczne
markery: ALT, objawy chorobowe, żółtaczka. 3. zdrowienie;
diagnostyczne markery: HBV DNA i ALT powracają do poziomu sprzed reaktywacji, HBsAg może być później eliminowane [12]. Nie wszyscy pacjenci z R-HBV przechodzą przez
te 3 fazy. U niektórych pacjentów nagle bardzo szybko wzrasta HBV DNA, co przy braku immunologicznej rekonstytucji
nie obserwuje się narastającego uszkodzenia wątroby. U innych pacjentów faza 2 wątrobowa przebiega bardzo ciężko
i niekiedy kończy się zgonem [4,13–15].

R-HBV u nosicieli HBV, na skutek tłumiącego odporność leczenia, jest poważnym problemem klinicznym, dotyczącym
w dużej mierze chorych z chorobami układu krwiotwórczego, jednakże w piśmiennictwie można znaleźć opisy R-HBV
u chorych leczonych z powodu raka wątrobowokomórkowego, raka piersi, nie drobnokomórkowego raka płuc, guzów litych. Częstość R-HBV wśród pacjentów HBsAg(+) nie
jest dobrze poznana. W doniesieniu z lat 80. z Hong Kongu
obserwowano pod względem: wirusologicznym, serologicznym, biochemicznym 100 pacjentów (Chińczyków) z chłoniakiem podczas chemioterapii [9]. Prawie połowa z 27
pacjentów z obecnym HBsAg(+) (48%) rozwinęła R-HBV
podczas lub zaraz po zakończeniu chemioterapii w porównaniu z brakiem R-HBV pośród 22 seronegatywnych pacjentów. U 2 z 51 pacjentów (4%) z wyleczonym zapaleniem wątroby B: HBsAg nieobecne, ale obecne anty-HBc rozwinęło
R-HBV z ponownym pojawieniem się HBsAg. W tym prospektywnym badaniu połowa pacjentów, która rozwinęła R-HBV zażółciła się, z tego 20% zmarło. W innej pracy, w której
obserwowano japońskich pacjentów z chłoniakami, raportowano w 37,8% przypadków R-HBV, ciężkie zapalenie wątroby, które wystąpiło wtedy, obarczone było bardzo wysoką
śmiertelnością sięgającą 41,2% [16]. Z reguły R-HBV rozwija się po 3 cyklach chemioterapii, niekiedy jednak może
rozwinąć się już po pierwszym cyklu jak również tuż po zakończeniu terapii [11], a niekiedy nawet aż po 170 dniach
od zakończenia tego onkologicznego leczenia [16]. W wyniku R-HBV może dochodzić do niewydolności wątroby: od
bezżółtaczkowego zapalenia wątroby do śmiertelnej niewydolności wątroby, występującej od 5% do 40% pacjentów leczonych chemioterapią [16,17].
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R-HBV u pacjentów HBsAg-ujemnych, anty
HBc-dodatnich i/lub anty-HBs dodatnich
W dwóch doniesieniach opisano pacjentów, poddawanych
chemioterapii w standardowym dawkowaniu, wywodzących
się z grup pacjentów HBsAg-ujemnych, anty-HBc-dodatnich
i/lub anty-HBs-dodatnich. R-HBV wystąpiła u 4% do 30%
pacjentów; w przeciwieństwie do pacjentów HBsAg-dodatnich, upośledzenie wątroby wykazywało łagodny przebieg,
bez przypadków zgonów, bezpośrednio spowodowanych
chorobą (HBV). Wprowadzone ostatnio w trybie terapeutycznym stosowanie monoklonalnych przeciwciał przeciwko limfocytom B i T – takich jak rytuksymab (chimeryczne,
ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko złośliwym komórkom limfoidalnym anty-CD20+) lub alemtuzumab (humanizowane, monoklonalne przeciwciało przeciwko
złośliwym komórkom limfoidalnym anty-CD52+) – wiązało się z nasileniem reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B. Wymienione powyżej leki powodują głębokie
i podtrzymane ubytki komórek B i T [17,18]. Chociaż rozpad zakażonych wirusem HBV hepatocytów zachodzi głównie za pośrednictwem mechanizmu odpornościowego dla
cytotoksycznych komórek T (CD8+), to również komórki B
mogą wykazywać działanie antygenowe, powodując pierwszorzędowe, cytotoksyczne i swoiste dla limfocytów T odpowiedzi na zakażenie wirusem HBV. Wymienione zjawiska
są dodatkowo wzmacniane obserwowanymi, powodowanymi przez rytuksymab i alemtuzumab, ciężkimi lub nawet
śmiertelnymi stanami reaktywacji cytomegalowirusa, zakażeń parwowirusem B19, zakażeń adenowirusem oraz zapaleń płuc pneumocystis jiroveci [19,20]. Postępujący ubytek
komórek B i T może być również przyczyną wzrostu przypadków reaktywacji HBV u pacjentów anty-HBc/anty-HBs-dodatnich, poddawanych chemioterapii z użyciem wymienionych środków, wykazywanych w kilkunastu izolowanych
opisach przypadków [21,22]. Ponadto w badaniu, obejmującym 244 pacjentów z chłoniakiem, poddanych chemioterapii, u 8 wystąpiło zapalenie wątroby, powodowane wirusem HBV, potwierdzone następnie jako reaktywacja choroby,
przy czym 6 spośród wspomnianych 8 pacjentów było leczone rytuksymabem [23]. W ostatnio przeprowadzonym badaniu, ocenie poddano występowanie reaktywacji zapalenia wątroby HBV pośród pacjentów z chłoniakiem, pozostających
na terapii środkiem przeciwko komórkom B (rytuksymab);
w grupie tej, 21 pacjentów okazało się być HBsAg-ujemnymi/anty-HBc-dodatnimi. Pacjenci ci byli leczeni rytuksymabem, skojarzonym z chemioterapią CHOP (cyklofosfamid,
doksorubicyna, winkrystyna, prednisolon). Spośród nich,
u 24% wystąpiła reaktywacja choroby, zaś 20% z tej grupy
zmarło w wyniku niewydolności wątroby. Również reaktywacja pojawiała się zwykle do 6 miesięcy po leczeniu o bardziej
przedłużonym przebiegu immunosupresji z postępującym
ubytkiem komórek B w tej populacji pacjentów [22]. Odnośnie danych, dotyczących leków przeciwko komórkom T
(np. alemtuzumab), chociaż w jednym badaniu odnotowano występowanie reaktywacji u pacjentów z chłoniakiem, to
publikacja ta została następnie wycofana z bazy Pub Med;
tak więc nieokreślona pozostaje faktyczna częstość reaktywacji HBV pośród pacjentów leczonych alemtuzumabem.
Jeden z opublikowanych opisów przypadków odnosi się do
pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytarną, u którego wystąpiła reaktywacja po 4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania alemtuzumabu z następczym, całkowitym wyzdrowieniem klinicznym po podaniu lamiwudyny (LMW), leku
przeciwwirusowego [24].

Czynniki ryzyka R-HBV
Prawdopodobieństwo R-HBV zależy od szeregu czynników,
leżących zarówno po stronie wirusa jak i gospodarza. Przede
wszystkim jest uzależnione od poziomu HBV DNA u nosiciela HBV. Najwyższe jest u nosiciela HBsAg, a najniższe u osoby bez wykrywanego HBsAg, który ma wysoki poziom neutralizujących przeciwciał anty-HBs. Chorzy na chłoniaki lub
raka piersi z upośledzeniem funkcji układu immunologicznego są narażani bardzo często na R-HBV, z uwagi nie tylko na silne leczenie tłumiące odporność, ale również na immunosupresyjną istotę choroby [9,10,15,16]. Inne czynniki
ryzyka R-HBV wskazują, że zachodzi ona częściej u młodych
mężczyzn niż u kobiet.

Profilaktyka przeciwwirusowa R-HBV
Liczne prace kliniczne wykazały wysoką efektywność i dobrą tolerancję analogów nukleozydowych, głównie LMW,
jako leku zmniejszającego ryzyko reaktywacji HBV podczas
chemioterapii [23,25,26]. W 1995 roku wykazano, że LMW
zmniejsza replikację HBV. W 1998 roku wykazano efektywne leczenie reaktywacji HBV u pacjenta z non-Hodgkin’s
lymphoma [27]. LMW szybko obniża replikacje HBV w ciągu kilku dni, tygodni po jej włączeniu do leczenia, ponadto
posiada niewiele działań niepożądanych [28]. Dodatkowo
łatwość dawkowania 1 tabl. (100 mg) dziennie spowodowało, że lek ten stał się standardem leczenia reaktywacji HBV.
Pomimo odpowiedzi na leczenie LMW opisywana nadal
jest śmiertelność pomiędzy 18% i 40% w leczonej populacji
[29,30]. Pacjenci, którzy nie odpowiadali, z reguły chorowali
na ciężką, niewyrównaną chorobę wątroby przed rozpoczęciem leczenia. Z uwagi na rozpoznanie reaktywacji HBV zidentyfikowane jako zwiększenie poziomu HBV DNA wymaga
natychmiastowego leczenia. Dane z piśmiennictwa odnośnie
leczenia preemptive (leczenie rozpoczęte przed włączeniem
chemioterapii) wskazują, że LMW zmniejsza odsetek reaktywacji HBV pomiędzy 4 a 7 razy. Z tego powodu rekomendowana jest profilaktyka nukleozydowymi analogami u pacjentów, którzy muszą przyjmować chemioterapię. Nowe
analogi, takie jak: adefovir, entecavir, tenofovir ze względu
na bardzo wysoką barierę oporności i na to, że bardzo szybko obniżają poziom HBV DNA nie generując mutacji, a co
jest z tym związane lekooporności, powinny zostać szeroko
wprowadzone do profilaktyki R-HBV i zastąpić LMW. Uważa
się, że entecavir, tenofovir powinien być natychmiast zastosowany w przypadkach kiedy chory jest HBsAg(+) lub jeżeli przed leczeniem onkologicznym u pacjenta wykrywa się:
HBV DNA, anty-HBc(+), a HBsAg jest nieobecny (utajone
zakażenie) [31–35].

Waga problemu R-HBV podczas lub po zakończeniu leczenia
onkologicznego, tłumiącego odporność została zauważona
przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Wątroby (EASL).
„U nosicieli HBV otrzymujących chemioterapię lub immunosupresyjne leczenie, ryzyko reaktywacji jest bardzo wysokie, szczególnie jeśli tylko rituksymab jest podawany lub podawany w połączeniu ze steroidami. Wszyscy kandydaci do
chemioterapii i immunosupresyjnego leczenia powinni mieć

”U osób, u których planuje się lub już rozpoczęto chemioterapię lub stosowanie innych leków immunosupresyjnych,
z wykazaną obecnością HBsAg lub tylko anty-HBc (nawet
przy niewykrywalnym HBV DNA) należy rozpocząć leczenie AN. Leczenie prowadzi się przez cały czas chemioterapii lub innej terapii immunosupresyjnej i kontynuuje aż do
uzyskania ujemnego wyniku w badaniu surowicy na obecność HBV DNA, przeprowadzonym dwukrotnie w odstępie
12 tygodni” [37].
Wytyczne co do postępowania są jasne i precyzyjne. Należy tylko czekać aż powyższe zalecenia uwzględni Narodowy
Fundusz Zdrowia przy pisaniu aktualizacji terapeutycznych
programów leczniczych, dotyczących leczenia tłumiącego
odporność w chorobach nowotworowych i nie tylko. Zalecenia zawarte w tych programach ustalają między innymi kryteria włączenia leków. Niestety niektóre z nich nie
uwzględniają roli obecności HBsAg, czy tylko przeciwciał
anty-HBc, a więc ewentualnej R-HBV spowodowanej tym leczeniem onkologicznym i powstającym nowym zagrożeniem
oprócz choroby nowotworowej dla życia pacjenta. Na przykład w Terapeutycznym Programie Zdrowotnym 2010: Leczenie Złośliwych Chłoniaków – brak zalecenia oznaczania
HBsAg i innych markerów zakażenia HBV przed rozpoczęciem chemioterapii [38].

Wnioski
1.	Oznaczanie markerów serologicznych: HBsAg, anty-HBc,
anty-HBs i molekularnego HBV DNA, będących wykładnikami zakażenia HBV jest bezwzględnie zalecane przed
zastosowaniem silnie tłumiącego odporność leczenia
onkologicznego.
2.	Konieczne jest monitorowanie HBV DNA i ALT podczas
leczenia onkologicznego i profilaktyczne zastosowanie leczenia przeciwwirusowego w przypadkach aktywnego lub
utajonego zakażenie HBV.
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Zalecenia

oznaczone HBsAg i anty-HBc przed rozpoczęciem leczenia.
Szczepienie przeciw WZWB u seronegatywnych pacjentów
jest bardzo zalecane. Pacjenci z dodatnim wynikiem oznaczenia HBsAg, wytypowani do chemoterapii jak i do terapii
immunosupresyjnej, powinni zostać przebadani pod kątem
poziomów DNA HBV oraz otrzymać prewencyjnie analogi
nukleozydowe/nukleotydowe (NUC), zarówno w trakcie terapii (niezależnie od poziomów DNA HBV) jak i przez 12
miesięcy po zakończeniu terapii. Największe doświadczenia
posiadamy w leczeniu prewencyjnym z lamiwudyną, która
powinna być wystarczająca dla pacjentów z niskim poziomem HBVDNA i z niskim zagrożeniem wytworzenia oporności. Z uwagi na poziom HBV DNA zalecane jest, że pacjenci z wysokim poziomem powinni być chronieni NUC z dużą
siłą działania antywirusowego i dużą barierą opornościową
np.: entekavir, tenofowir (A1). HBsAg negatywni pacjenci
z obecnymi przeciwciałami anty-HBc i niewykrywalnym HBV
DNA w surowicy, którzy otrzymują chemioterapię i/lub immunosupresję powinni być monitorowani: aktywność ALT
i obecność HBV DNA. W przypadku potwierdzenia reaktywacji powinno się rozpocząć leczenie NUC jeszcze przed
podwyższeniem aktywności ALT” [36]. Polska Grupa Ekspertów HBV opracowała własne wytyczne, w których zaleca:
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