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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Реак тивација хроничне инфекције вирусом хепатитиса Б (HBV) током имуносупресивне терапије или хемиотерапије често настаје код особа које су носиоци површинског антигена за хепатитис Б (HBsAg), али може настати и код оних који су HBsAg-негативни и анти-HBc позитивни. Примена ламивудина у лечењу реак тивације хроничне HBV инфекције доводи до повољног исхода код
највећег броја болесника. У раду је приказан ефекат примене ламивудина у лечењу реак тивације хроничне HBV инфекције као последице примене имуносупресивне терапије.
Прикази болесника Прва болесница, стара 35 година, с хроничном HBV инфекцијом, лечена је
преднизолоном због саркоидозе плућа. После четири месеца код болеснице се значајно повећала ак тивност аминотрансфераза уз појаву ик теруса. Патохистолошки налаз биоптата јетре показао је хронични Б вирусни хепатитис, снажне ак тивности у стадијуму брзо настале цирозе. Болесница је лечена ламивудином уз постепено смањење дозе преднизолона, што је довело до њеног потпуног клиничког и биохемијског опоравка. Друга болесница, стара 40 година, HBsAg-негативна, с анамнестичким податком о прележаном акутном хепатитису Б, лечена је хемиотерапијом због нехочкинског (non-Hodgkin) лимфома. Након трећег циклуса хемиотерапије значајно се
повећала ак тивност аминотрансфераза; хемиотерапија је прекину та, али је настављен даљи пораст ак тивности аминотрансфераза. У том тренутку код болеснице је утврђена HBsAg-позитивност, а PCR анализом откривена значајна репликација вируса. Терапија ламивудином довела је до
опоравка болеснице и омогућила наставак хемиотерапије.
Закључак Уколико дође до реак тивације хроничне HBV инфекције услед примене имуносупресивне терапије, овакво лечење треба обуставити и одмах започети антивирусну терапију. Ламивудин снижава ниво HBV ДНК, побољшава ток болести и омогућава даљу примену имуносупресивне терапије и хемиотерапије.
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Инфекција вирусом хепатитиса Б (HBV) широко је распрострањена у свету. Процењује се да су око 350 милиона људи хронични
носиоци површинског антигена за хепатитис Б (HBsAg) [1]. У природном току хроничне HBV инфекције, под којом се подразумева постојање HBsAg-позитивности дуже од шест месеци, у сваком тренутку може
доћи до реактивације болести. То је појава
активне некроинфламације јетре, праћене
троструким повећањем вредности аминотрансфераза, и може настати код болесника
који су неактивни носиоци HBsAg или код
оних с прележаним акутним хепатитисом Б,
тј. HBsAg-негативних, односно анти-HB core
(анти-HBc) позитивних [1-4]. Реактивација најчешће настаје као последица нарушеног имунског система домаћина услед придружене инфекције (нпр. вирусом хумане
имунодефицијенције), малигне болести, а
као чест узрок издваја се примена имуносупресивне терапије, нарочито кортикостероида [2, 3, 5-9]. Уколико дође до реактива-

ције хроничне HBV инфекције током имуносупресивне терапије или хемиотерапије,
лечење је потребно обуставити и започети
антивирусну терапију неким од аналога нуклеотида или нуклеозида [2, 10]. Примена
ламивудина показала се делотворном у лечењу већине болесника код којих је наступила реактивација хроничне HBV инфекције [10, 11].
Циљ рада био је да се прикаже ефекат ламивудина у лечењу реактивације хроничне
HBV инфекције код HBsAg-позитивне болеснице са саркоидозом која је примала кортикостероиде, као и HBsAg-негативне и анти-HBc позитивне болеснице са нехочкинским (non-Hodgkin) лимфомом (NHL) на хемиотерапији циклофосфамидом, доксорубицином, винкристином и преднизолоном
(протокол CHOP).

ПРИКАЗ ПРВОГ БОЛЕСНИКА
Жена стара 35 година примљена је у фебруару 2010. године на болничко лечење у Кли-
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ници за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије због жу тила беоњача и коже и тамније пребојености урина. У биохемијским анализама на пријему уочена је повећана активност аминотрансфераза и билирубина, уз продужено протромбинско време: аланин-аминотрансфераза (ALT) 1961 U/l, укупни
билирубин 238 μmol/l, PT 15,8 s (57,6%). Године 2002.
болесници је откривена HBsAg-позитивност, уз HBeAg-негативност и анти-HBe позитивност. До фебруара 2010. болесница није имала тегоба у вези са болешћу јетре, а вредности аминотрансфераза биле су у
границама референтних. У октобру 2009. болесници
је постављена дијагноза саркоидозе плућа, те је започето лечење преднизолоном у дози од 30 mg дневно.
У тадашњим биохемијским анализама вредности аминотрансфераза биле су у границама референтних. Вирусолошким анализама потврђен је HBsAg у крви. После четири месеца терапије, без контроле параметара
функције и некрозе јетре, код болеснице се појавило
жу тило, уз значајно повећање вредности аминотрансфераза (ALT 1731 U/l), те је упућена у нашу установу.
На пријему болесница је била иктерична, уз остали
неупадљив физикални налаз. У вирусолошким анализама HBsAg и анти-HBe антитела су била позитивна, а
HBeAg, анти-HCV антитела и анти-HAV антитела IgM
и IgG класе негативна, чиме је искључена пратећа инфекција овим хепатотропним вирусима. Узимајући у
обзир податак о примени кортикостероида и дугогодишњој HBsAg-позитивности, што је указивало на реактивацију хроничне HBV инфекције, започето је лечење ламивудином у дози од 100 mg дневно. Истовремено, уз договор са пулмологом, постепено је смањивана
доза преднизолона до дозе одржавања од 5 mg на дан.
После четири недеље лечења стање болеснице се побољшало, као и вредности биохемијских параметара:
ALT 107 U/l, билирубин 66 μmol/l, PT 14,2 s (69%). Патохистолошки налаз биоптата јетре открио је постојање лимфоцитних инфилтрата у портним просторима, спојних субакутних порто-централних некроза у
нодуларно организованом паренхиму јетре, понегде
само с ретикуларном потком на месту спојних некроза, што је указивало на хронични Б вирусни хепатитис, снажне активности, у стадијуму брзо настале цирозе. Болесница је пуштена кући уз савет да настави
примену ламивудина.
На контролном прегледу у априлу 2010. године добро се осећала, а биохемијске анализе показатеља некрозе и функције јетре биле су у границама референтних вредности. Настављено је лечење ламивудином. У
међувремену, пулмолог је обуставио примену преднизолона и закључио да је саркоидоза у ремисији.

ПРИКАЗ ДРУГОГ БОЛЕСНИКА
Жена стара 40 година јавила се у Хепатолошку амбуланту Клинике за инфективне и тропске болести КЦС
у октобру 2008. У јуну исте године постављена јој је
дијагноза NHL; започето је лечење према CHOP про-

токолу. Болесница је у шеснаестој години прележала
акутни хепатитис Б и тај податак је био познат хематологу. Пре почетка хемиотерапије урађене су биохемијске и вирусолошке анализе у којима су вредности
аминотрансфераза и билирубина биле у границама референтних, док HBsAg није било.
Шест недеља од почека лечења запажена је повећана активност аминотрансфераза и билирубина (ALT
75 U/l, билирубин 37 μmol/l), а након трећег циклуса,
при вредности ALT од 288 U/l, хемиотерапија је прекину та. Две седмице касније, у октобру 2008, супруг
болеснице је оболео од акутног хепатитиса Б, те је она
поново упућена у нашу установу.
На пријему болесница је била иктерична, уз остали неупадљив клинички налаз, доброг општег стања,
без тегоба, али су вредности аминотрансфераза и билирубина и даље биле повећане (ALT >1000 U/l, укупни билирубин >200 μmol/l). Одбила је предложену хоспитализацију, те је настављено амбулантно праћење у
нашој установи. У серолошким анализама утврђена је
HBsAg-позитивност, уз постојање анти-HBe антитела,
док су анти-HAV и анти-HEV антитела IgM класе, анти-HCV, анти-делта антитела и HBeAg били негативни. Квантитативном и квалитативном PCR анализом
потврђена је значајна репликација вируса (HBV ДНК
1.560.000 k/ml) и постављена дијагноза реактивације
HBV инфекције. Започето је лечење ламивудином у дози од 100 mg дневно, уз обуставу CHOP терапије, што
је смањило активност аминотрансфераза на вредност
ALT од 108 U/l после пет недеља. У децембру 2008, при
вредности ALT од 55 U/l, настављена је CHOP терапија. Болесница је у целости примила још четири предвиђена циклуса. Поновног повећања вредности аминотрансфераза није било, а настављено је и лечење ламивудином, које је продужено још годину дана по завршетку хемиотерапије.
На контролним прегледима у септембру 2009. и марту 2010. године болесница се добро осећала, а вредности аминотрансфераза и билирубина биле су у границама референтних. У серолошким анализама одржавала се HBsAg-позитивност, а PCR анализом HBV
ДНК се није могла установити. NHL је био у ремисији.

ДИСКУСИЈА
Имуносупресивна терапија је један од најчешћих узрока реактивације хроничне HBV инфекције, јавља се код
14-73% HBsAg-позитивних болесника, а стопа морталитета је од 3,7% до чак 40% [3, 8, 10]. Најчешће се јавља током и након хемиотерапије малигних болести,
првенствено лимфома [5, 6, 7]. Међу тим, имуносупресивна терапија немалигних болести, попут реуматолошких и аутоимунских, такође може бити повезана
с настанком реактивације [11, 12]. У литератури нису описани случајеви реактивације хроничне HBV инфекције код болесника на имуносупресивној терапији
у лечењу саркоидозе плућа, што чини нашу болесницу посебно занимљивом. Употреба кортикостероида,
www.srp-arh.rs
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чија дуготрајна примена подиже ниво HBsAg и HBV
ДНК у хепатоцитима, а смањује функцију Т-лимфоцита, други је значајан фактор ризика за настанак реактивације и повезана је с тежом клиничком сликом
болести [8, 9]. Непостојање HBeAg, односно постојање
му тираног HBV, што је био случај код обе приказане
болеснице, такође је фактор ризика за настанак реактивације хроничне HBV инфекције [13].
Током примене имуносупресивне терапије и хемиотерапије долази до убрзаног умножавања HBV, а по
њеној обустави настаје опоравак имунског система и
имунски посредовано разарање хепатоцита [3, 13]. Зато повећању вредности аминотрансфераза за две-три
недеље претходи пораст нивоа HBV ДНК, што је први
знак реактивације хроничне HBV инфекције [8, 13].
Реактивација може протећи без симптома, међу тим,
знатно чешћи је манифестни облик, с могућношћу развоја фулминантног хепатитиса и последичним смртним исходом [4, 5, 10]. Настанак реактивације хроничне HBV инфекције захтева прекид или одлагање терапије, што погоршава прогнозу основне болести [6, 10].
Уколико се појави реактивација HBV инфекције током примене имуносупресивне терапије, лечење треба
обуставити и започети антивирусну терапију нуклеозидним или нуклеотидним аналозима, као што су ламивудин, телбивудин, адефовир или ентекавир [2, 10,
14, 15]. Не треба користити имуномодулаторну терапију интерфероном због његовог супресивног деловања на коштану срж [1, 2, 15]. Ламивудин се показао
као безбедан лек с минималним нежељеним ефектима, чија примена доводи до брзог смањења нивоа HBV
ДНК, веће стопе HBeAg сероконверзије, нормализације активности аминотрансфераза и побољшања хистолошког налаза биоптата јетре [12, 14, 16]. Примена ламивудина у терапији реактивације хроничне HBV инфекције побољшава њен ток, а омогућава и наставак
имуносупресивне терапије [14, 16, 17].
Код обе приказане болеснице је одмах по откривању реактивације хроничне HBV инфекције у терапију
уведен ламивудин, и у оба случаја ток болести био је
клинички повољан. Прва приказана болесница се субјективно потпуно опоравила, иако је реактивација
била тешког облика, о чему сведочи патохистолошки
налаз биоптата јетре у којем је описана брзо настала
цироза. Код болеснице са NHL увођење ламивудина
у терапију довело је до смањења активности аминотрансфераза у серуму, а након два месеца настављена
је CHOP терапија, коју је болесница добро поднела до
краја, без реактивације HBV инфекције. Употреба ламивудина омогућила је даљу примену хемиотерапије у
пуној терапијској дози и у предвиђеном трајању, што
је довело до повољног исхода основне болести, тј. постизања ремисије NHL, која се одржавала до последњег контролног прегледа у марту 2010. године, скоро
годину дана по завршетку хемиотерапије.
И поред доказане ефикасности ламивудина, у одређеном броју случајева долази до појаве фулминант-
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ног хепатитиса са смртним исходом, што се објашњава тиме да ламивудин није био благовремено уведен
у терапију [17]. Оно што је право решење и тренутна препорука европског (EASL) и америчког удружења за студије болести јетре (AASLD) јесте профилактичка примена нуклеозидног или нуклеотидног аналога код свих HBsAg-позитивних болесника код којих
се планира имуносупресивна терапија или хемиотерапија [1, 2, 14, 15]. Највећа искуства у профилакси су са
ламивудином у дози од 100 mg дневно, чија се примена препоручује недељу дана пре започињања, током и
још шест месеци (по савету AASLD), односно дванаест
месеци (по савету EASL) по обустави имуносупресивне терапије [1, 2, 14]. Профилакса ламивудином значајно смањује вероватноћу реактивације хроничне HBV
инфекције, а уколико се она јави, клиничка слика болести је лакша, са знатно мањим ризиком за настанак
фулминантног хепатитиса [14, 16].
Реактивација хроничне HBV инфекције код HBsAgпозитивних особа је добро позната компликација имуносупресивне терапије и хемиотерапије. Оно што се
често превиди јесу HBsAg-негативни, анти-HBc-позитивни болесници, што је био случај код друге приказане болеснице. Показано је да се деценијама након прележаног акутног хепатитиса Б и губитка HBsAg некада може одржавати репликација HBV на ниском нивоу захваљујући ковалентно везаној циркуларној HBV
ДНК која перзистира у једрима инфицираних хепатоцита, због чега су и ови болесници у ризику од настанка реактивације током или након примене имуносупресивне терапије [4]. Ово се догађа код око 5% болесника [4]. Међу тим, оно што их одликује јесте честа
појава фулминантног хепатитиса који се јавља у чак до
26% случајева, због чега никако не смемо занемарити
болеснике с оваквим серолошким статусом и анамнестичким податком о прележаном акутном хепатитису Б [4]. За њих тренутна званична препорука јесте
редовно мерење нивоа HBV ДНК и увођење ламивудина при његовом првом порасту, а пре повећања активности аминотрансфераза [1, 2]. Међу тим, с обзиром на проблем редовног бележења нивоа виремије и
значајан проценат јављања фулминантног облика болести, требало би размотрити обавезну профилаксу и
код ових болесника.
На крају, и поред ефикасности ламивудина у лечењу реактивације хроничне HBV инфекције, потребно
је нагласити неопходност примене скрининга на вирусне маркере HBV инфекције код свих болесника код
којих се планира имуносупресивна терапија или хемиотерапија, и то не само HBsAg, већ и анти-HBc антитела [1, 14]. У случају HBV болесника (HBsAg и антиHBc негативни) саветује се активна имунизација HBV
инфекције, а у случају HBsAg или анти-HBc позитивности, профилактичка терапија ламивудином пре, током и најмање шест месеци после примене имуносупресивне терапије.
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SUMMARY
Introduction Reactivation of chronic hepatitis B virus (HBV)
infection often occurs in hepatitis B surface antigen (HBsAg)
positive patients undergoing immunosuppressive or chemotherapy, but can also occur in HBsAg negative, anti-HB core
positive patients. Treatment of HBV reactivation with lamivudin results in favourable outcome in the majority of patients.
The aim of the authors was to show the effect of lamivudin therapy to HBV reactivation caused by immunosuppressive therapy.
Outline of Cases The first patient was a 35-year-old woman
with chronic hepatitis B virus infection who underwent prednisolone therapy for pulmonal sarcoidosis. Four months after
the beginning of the therapy she presented with jaundice and a
significant increase in serum aminotransferase level. Liver biopsy
showed chronic viral B hepatitis of strong activity in the stage
of rapidly developed cirrhosis. The patient was treated with
lamivudine with slow reduction of prednisolone doses, which
resulted in full clinical and biochemical recovery. The second
Примљен • Received: 04/08/2010

patient was a 40-year-old HBsAg negative female with a previous history of resolved acute B hepatitis who received chemotherapy for non-Hodgkin lymphoma. After the third cycle of
chemotherapy a significant increase in aminotransferase level
occurred, chemotherapy was discontinued, but aminotransferase level still increased. At that moment she was found to
be HBsAg positive, and PCR analysis detected a high viral load.
Lamivudine treatment resulted in the patient’s recovery and
allowed further chemotherapy.
Conclusion In case of the reactivation of chronic HBV infection during immunosuppressive therapy, it should be stopped
and antiviral therapy should be immediately initiated. The use
of lamivudine results in rapid suppression of serum HBV DNA,
improves the outcome and enables the continuation of immunosuppressive and chemotherapy.
Keywords: chronic HBV infection; immunosuppressive therapy; lamivudine
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