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Summary: Hepatitis B virus is a main cause of chronic hepatitis regarding 350 million people worldwide, leading to life-threatening conditions: liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The worsening progress may be blocked or delayed by the effective therapy. Entecavir
is an oral nucleoside analogue, safe and well tolerated, very effective inhibitor of HBV polymerase resulting in rapid viral suppression, histological improvement and ALT normalization.
In several randomized, multicentre trials entecavir was effective in nucleoside-naïve and lamivudine- refractory patients, hepatitis B e antigen positive or negative as well as patients with
decompensated liver cirrhosis.
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Około 2 miliardy ludzi na świecie zostało zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus – HBV),
z czego u ponad 350 milionów rozwinęło się przewlekłe zapalenie wątroby [1]. Ta poważna choroba może prowadzić
do zagrażających życiu pacjenta powikłań, takich jak marskość, niewydolność wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma – HCC) [2]. Głównym celem
leczenia przewlekle zakażonych HBV jest eliminacja wirusa, a jeśli jest to niemożliwe, spowolnienie lub zahamowanie postępu choroby, wydłużenie przeżycia, a także poprawa jakości życia pacjentów. Badania nad historią naturalną
zakażenia HBV wykazały, że trwała supresja H
 BV-DNA do
bardzo niskich lub niewykrywalnych wartości oraz zmniejszenie aktywności aminotransferaz do wartości stanowiącej połowę górnej granicy normy są najważniejszymi czynnikami powodującymi redukcję ryzyka rozwoju marskości
wątroby oraz HCC [3]. Doustne analogi nukleoty(-zy)dów
(AN), powodując supresję HBV-DNA a w konsekwencji
zmniejszenie odczynów zapalnych w wątrobie i aktywności
aminotransferaz, zrewolucjonizowały leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Serokonwersja w układzie HBe, a szczególnie HBs, przy leczeniu
AN zdarza się rzadziej niż przy leczeniu interferonem, który
działa nie tylko przeciwwirusowo ale również immunomodulacyjnie. Jednak analogi w odróżnieniu od interferonu
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są przyjmowane doustnie, a poza występującą u niektórych
chorych nefrotoksycznością adefoviru, wykazują rzadkie
i niegroźne działania niepożądane. Istotną wadą AN jest
konieczność prowadzenia bezterminowej terapii, ze względu na niezwykle rzadko występującą eliminację HBV pod
wpływem tych leków.
Aktualnie, do leczenia przewlekłego zakażenia HBV zarejestrowane są interferony rekombinowane alfa2a i 2b
(IFN-alfa2a/2b), interferon pegylowany alfa2a (PegIFN-alfa2a), a także analogi nukleoty(-zy)dowe: adefowir, entekawir, lamiwudyna, telbiwudyna (niedostępna w Polsce)
oraz tenofowir.

Mechanizm działania entekawiru
Entekawir jest lekiem przeciwwirusowym, nukleozydowym
analogiem dezoksyguanozyny, będącym inhibitorem odwrotnej transkryptazy HBV. Forma aktywna – trójfosforan entekawiru konkuruje o miejsce wiązania z naturalnym substratem – trójfosforanem deoksyguanozyny, skutkiem czego jest
zahamowanie replikacji HBV poprzez zablokowanie wszystkich trzech mechanizmów działania odwrotnej transkryptazy: primingu polimerazy HBV, odwrotnej transkrypcji nici
ujemnej z pregenomowego mRNA oraz syntezy nici dodatniej HBV-DNA. Pierwszy z wymienionych mechanizm działania jest unikalny dla entekawiru [4].

Wskazania do stosowania i skuteczność
entekawiru

entekawiru w dawce 0,1 mg/dobę nie jest mniejsza, a w dawce
0,5 mg/dobę jest większa niż 100 mg/dobę lamiwudyny [13].

Wskazaniem do stosowania entekawiru jest przewlekłe WZW
B u osób dorosłych z aktywną replikacją wirusa oraz utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz lub występowaniem zmian zapalnych w obrazie histopatologicznym
bioptatu wątroby. Zaleca się stosowanie entekawiru zarówno u osób dotychczas nie leczonych analogami nukleozydowymi, jak i pacjentów, u których rozwinęła się oporność
na lamiwudynę. Również zdekompensowana marskość wątroby nie jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii.
W leczeniu stosowane są dwie dawki leku: 0,5 mg dziennie
– u chorych, którzy nie byli leczeni analogami nukleozydowymi i 1 mg dziennie – u pacjentów, wśród których podczas
leczenia lamiwudyną doszło do ponownego wzrostu replikacji HBV, warunkowanego nieskutecznością leku lub wręcz
powstaniem mutanta opornego na lamiwudynę. Ponieważ
entekawir jest wydalany głównie przez nerki, zachodzi potrzeba modyfikacji dawkowania przy zmniejszeniu klirensu
kreatyniny <50 mL/min.

Udokumentowana została zdecydowanie większa aktywność
przeciwwirusowa entekawiru w porównaniu do adefowiru,
po trwającym 48 tygodni leczeniu 69 pacjentów HBeAg(+),
którzy wcześniej nie otrzymywali AN [14].

Dowiedziono także skuteczności długotrwałego (ponad 3
lata) leczenia entekawirem w zakresie poprawy obrazu histopatologicznego wątroby pacjentów HBeAg(+) i HBeAg(–),
spośród których u 96% stwierdzono zmniejszenie nasilenia zmian zapalnych a u 88% poprawę punktacji w zakresie stopnia włóknienia [12].
Przeprowadzone badanie w populacji 137 osób pochodzących z Japonii, nie leczonych wcześniej AN, mające na celu
porównanie skuteczności entekawiru w dawkach: 0,01, 0,1
lub 0,5 mg/dobę oraz lamiwudyny w dawce 100 mg/dobę,
stosowanych przez 24 tygodnie, wykazało, że skuteczność

Wśród chorych ze stwierdzoną opornością na lamiwudynę
znacznie częściej dochodzi do rozwoju oporności na entekawir. Wynika to z faktu, iż powstanie oporności na entekawir wymaga zaistnienia trzech mutacji: dwóch związanych
z opornością na lamiwudynę M204V/I i L180M, a także
jednej kluczowej mutacji: T184G, S203I lub M250V [17].
W okresie średnio 4-letniej obserwacji chorych przewlekle
zakażonych HBV, rak pierwotny wątroby wystąpił u 11/129
leczonych entekawirem w porównaniu do 24/127 pacjentów
leczonych lamiwudyną. Znacznie częściej HCC występował
u chorych z opornością na lamiwudynę w porównaniu do
chorych z utrzymującą się wrażliwością na ten analog [18].
Pojawiły się również doniesienia o skutecznym leczeniu entekawirem objawowej krioglobulinemii mieszanej, która
rozwinęła się w przebiegu przewlekłego WZW B [19,20].

Bezpieczeństwo terapii
Każdy z analogów nukleozy(ty)dowych stosowany w leczeniu
zakażenia HBV posiada potencjalną toksyczność mitochondrialną, która może manifestować się kwasicą mleczanową,
miopatią, neuropatią lub nawet uszkodzeniem wątroby. W badaniach in vitro entekawir cechował się najniższym ryzykiem
zmniejszenia ilości kopii mitochondrialnego DNA w porównaniu do pozostałych analogów, jednak są doniesienia o wystąpieniu objawowej kwasicy mleczanowej po przyjęciu entekawiru u pacjentów ze zdekompensowaną marskością wątroby
[21]. Entecawir jest lekiem zarejestrowanym do leczenia i bezpiecznym w terapii chorych z przewlekłą niewydolnością wątroby spowodowaną zakażeniem HBV. Należy jednak pamiętać, iż toksyczność mitochondrialna może się ujawnić nawet
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Skuteczność entekawiru w zahamowaniu replikacji HBV potwierdzono w badaniach III fazy o zasięgu globalnym, w których wykazano jego wyższość w osiąganiu odpowiedzi wirusologicznej, biochemicznej oraz zmniejszeniu nasilenia zmian
histopatologicznych w wątrobie, po 48 tygodniach leczenia
w porównaniu z lamiwudyną, zarówno w grupie pacjentów
nie leczonych dotychczas analogami jak i pacjentów z opornością na lamiwudynę [5–7]. Lamiwudyna była pierwszym
analogiem nukleozydowym włączonym do terapii przewlekłego WZW B, jednak jej główną wadą jest rozwój oporności, który dotyczy 70% pacjentów w ciągu 4 lat leczenia [8].
W przeciwieństwie do lamiwudyny, entekawir charakteryzuje się wysoką barierą genetyczną chroniącą przed rozwojem
oporności a skumulowane ryzyko jej wystąpienia w ciągu 5
lat trwania terapii wynosi 1,2%. Bariera genetyczna entekawiru jest mniejsza wobec mutanta HBV-YMDD a ryzyko
wystąpienia w takiej sytuacji oporności na entekawir wynosi 51% w ciągu 5 lat w odniesieniu do populacji globalnej
[9]. Zbadano również skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego leczenia entekawirem w dawce 0,5 mg bezpośrednio po 24 tygodniowym leczeniu lamiwudyną i wykazano
wzrost odsetka pacjentów, u których stwierdzono spadek
wiremii HBV <400 kopii/ml z 21% po 24 tygodniach leczenia lamiwudyną do 82% i 90% po odpowiednio 24 i 96 tygodniach terapii entekawirem [10]. Dostępne są również
wyniki obserwacji pacjentów HBeAg(+) leczonych entekawirem jako pierwszym AN, z których wynika, iż po 5 latach
leczenia u 94% chorych wiremia HBV-DNA wynosi mniej niż
300 kopii/ml a u 80% dochodzi do normalizacji aktywności ALT. Odsetek powstania oporności jest minimalny[11].

Skuteczność leczenia entekawirem potwierdzono również
w populacji 70 koreańskich pacjentów ze zdekompensowaną marskością pozapalną wątroby na tle zakażenia HBV
[15]. W 12 miesiącu leczenia uzyskano supresję HBV-DNA
do wartości niewykrywalnych u prawie 90% pacjentów, którzy przyjmowali entekawir w dawce 0,5 mg dziennie. Supresja wiremii utrzymywała się podczas dalszej obserwacji, nie
stwierdzano przy tym przełomów wirusologicznych ani cech
rozwoju oporności na entekawir. Jednakże autorzy wspominają, iż nie u wszystkich pacjentów stwierdzono poprawę
po leczeniu entekawirem, u 5 chorych rozpoznano HCC.
U 12 osób po roku leczenia nie stwierdzono zmian w punktacji Child-Turcotte-Pugh (CTP), a w czterech przypadkach
wystąpiło zaostrzenie choroby wątroby, jakkolwiek związek
z przyjmowaniem entekawiru jest wątpliwy. Kolejne badanie
dotyczyło oceny leczenia entekawirem (1 mg dziennie) lub
adefowirem (10 mg dziennie) chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby i objęło również pacjentów, u których stwierdzono oporność na lamiwudynę [16]. Po 48 tygodniach leczenia stwierdzono znacząco większą redukcję ilości
HBV-DNA i aktywności ALT w grupie pacjentów leczonych
entekawirem w porównaniu do osób leczonych adefowirem.
Śmiertelność w ciągu 1 roku była podobna w obu grupach.
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rok od rozpoczęcia leczenia a dodatkowo stosowane leki, choroby towarzyszące i inne czynniki mogą zmieniać właściwości farmakokinetyczne analogów, w tym również entekawiru.

Podsumowanie
Entekawir jest skutecznym i bezpiecznym lekiem zarówno
u pacjentów HBeAg(+), HBeAg(–), nie leczonych dotychczas AN jak i z opornością na lamiwudynę, a także chorych
ze zdekompensowaną marskością wątroby. Na uwagę zasługuje również poprawa obrazu histopatologicznego wątroby u pacjentów leczonych entekawirem w zakresie zarówno
nasilenia zmian zapalnych jak i włóknienia, co powoduje

zmniejszenie ryzyka rozwoju marskości wątroby i komplikacji z nią związanych, w tym HCC. Dzięki udowodnionej skuteczności, minimalnym ryzyku rozwoju oporności u pacjentów dotychczas nie leczonych AN oraz korzystnym profilu
bezpieczeństwa, entekawir zajmuje ważne miejsce w zaleceniach Polskiej Grupy Ekspertów HBV na rok 2010. Zgodnie
z nimi, w leczeniu pacjentów z przewlekłym WZW B dotychczas nie leczonych powinno się stosować w monoterapii Peg
IFN-alfa2a, a spośród analogów w pierwszym rzędzie entekawir i tenofowir. Pacjenci z wyrównaną marskością wątroby oraz zaliczeni do klasy B i C wg skali Child-Pugh lub z wywiadem niewyrównania funkcji wątroby powinni być leczeni
bezterminowo entekawirem lub tenofowirem.
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