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Στο τεύχος ∆εκεµβρίου 2009, του περιοδικού Hepatology ο Lange CM και
συν. περιέγραψαν την ανάπτυξη βαριάς γαλακτικής οξέωσης σε ασθενείς µε
προχωρηµένη ηπατική νόσο σε έδαφος χρόνιας ηπατίτιδας Β και διαταγµένης
ηπατικής λειτουργίας, υπό θεραπεία µε εντεκαβίρη, µε αποτέλεσµα τον
θάνατο ενός εξ’ αυτών.

Η Εντεκαβίρη είναι

ένας ισχυρός νουκλεοσιδικός αναστολέας

της

πολυµεράσης του ιού της ηπατίτιδας Β µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα και υψηλό
γενετικό φραγµό για ανάπτυξη αντοχής. Παρά την έγκριση κυκλοφορίας του
φαρµάκου το 2006, η γνώση των ανεπιθύµητων ενεργειών του σε ασθενείς µε
προχωρηµένη ηπατική νόσο και διαταγµένη ηπατική λειτουργία είναι ακόµη
σηµαντικά περιορισµένη. Περιγράφονται οι περιπτώσεις 16 ασθενών µε κίρρωση
ήπατος και χρόνια ηπατίτιδα Β που έλαβαν θεραπεία µε εντεκαβίρη. Πέντε από
αυτούς ανέπτυξαν γαλακτική οξέωση κατά την διάρκεια της. Όλοι οι ασθενείς που
ανέπτυξαν γαλακτική οξέωση είχαν σηµαντικά επηρεασµένη την ηπατική τους
λειτουργία (Μοντέλο για τελικού σταδίου ηπατική νόσο (MELD), βαθµολογία ≥ 20).
Γαλακτική οξέωση (γαλακτικό 26-200 mg/dL, pH 7,02-7,40, έλλειµµα βάσεως 5mmol/L έως ~18 mmol/L) διαπιστώθηκε µεταξύ της 4 και 240 ηµέρας από την
έναρξη της θεραπείας. Η γαλακτική οξέωση ήταν θανατηφόρα σε έναν ασθενή αλλά
υφέθηκε στις άλλες περιπτώσεις µετά την απόσυρση της εντεκαβίρης. Κατά την
διάρκεια της δεν παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού στους
άλλους 11 ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα Β και κίρρωση που είχαν βαθµολογία κατά
MELD κάτω από 18. Η βαθµολογία κατά MELD συσχετίστηκε µε την ανάπτυξη
γαλακτικής οξέωσης (P< 0,005), όπως επίσης οι επιµέρους µεταβλητές, χολερυθρίνη,
INR και κρεατινίνη. Αντιθέτως, η ταξινόµηση κατά Child-Pugh δεν συσχετίστηκε µε

την ανάπτυξη γαλακτικής οξέωσης. Τα δεδοµένα της µελέτης καταδεικνύουν ότι η
εντεκαβίρη θα πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε διαταραχή της
ηπατικής λειτουργίας.

Σχόλιο
Η εντεκαβίρη είναι ισχυρός νουκλεοσιδικός αναστολέας της πολυµεράσης του HBV
που έλαβε έγκριση για την θεραπεία τόσο των HBeAg θετικών όσο και των HBeAg
αρνητικών ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β. ∆εµένου του αποκλεισµού των ασθενών
µε προχωρηµένη ηπατική νόσο από τις βασικές κλινικές µελέτες έγκρισης της
εντεκαβίρης και της τενοφοβίρης το προφίλ των ανεπιθύµητων ενεργειών αυτών των
φαρµάκων στους ασθενείς µε σοβαρά επηρεασµένη ηπατική λειτουργία δεν είναι
ακόµη γνωστό σε όλο του το φάσµα.
Σε µεγάλες κλινικές µελέτες που συµπεριέλαβαν ασθενείς µε αντιρροπούµενη
ηπατική νόσο, η θεραπεία µε εντεκαβίρη συσχετίστηκε µόνο µε µέτριας βαρύτητας
ανεπιθύµητες ενέργειες όπως κεφαλαλγία, διάρροια, άυπνια ή αρθραλγία. Στην
δηµοσίευση αυτή περιγράφεται σειρά ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β και
επηρεασµένη ηπατική λειτουργία που ανέπτυξαν γαλακτική οξέωση κατά την
διάρκεια θεραπείας µε εντεκαβίρη.
Μιτοχονδριακή τοξικότητα, σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα Β, παρατηρήθηκε σε
ποικίλη έκταση κατά την θεραπείας µε λαµιβουδίνη (σύνδροµο Fanconi, µυοπάθεια,
ραβδοµυόλυση), µε τελµπιβουδίνη ή κλεβουδίνη (µυοπάθεια) και κατά την διάρκεια
συνδυασµένης αγωγής µε εντεκαβίρη και αδεφοβίρη. Μάλιστα, προσφάτως
περιγράφηκε περίπτωση θανατηφόρου γαλακτικής οξέωσης σε ασθενή µε ιική αντοχή
στην αδεφοβίρη που ελάµβανε συνδυασµένη αγωγή αδεφοβίρης και εντεκαβίρης.
Στην παρούσα µελέτη η πιθανότητα ανάπτυξης γαλακτικής οξέωσης συσχετίστηκε
στενά µε βαθµολογία κατά MELD [3,8 Χ log (e) ( χολερυθρίνης mg/dL) + 11,2 Χ log
(e) (INR) + (κρεατινίνη mg/dL)] υψηλότερη από 18, αλλά εµφάνισε ασθενή
συσχέτιση µε τη σταδιοποίηση κατά Child-Pugh. Επιπροσθέτως, η πλειονότητα των
ασθενών που ανέπτυξε την ανεπιθύµητη ενέργεια, είχε επηρεασµένη την κάθαρση
κρεατινίνης προ της εµφάνισης της οξέωσης.
Συµπερασµατικά οι ανεπιθύµητες ενέργειες της εντεκαβίρης διαφοροποιούνται
σηµαντικά όταν συνυπάρχει επηρεασµένη νεφρική και ηπατική λειτουργία γεγονός
που θα πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπ’ όψη από τον κλινικό Ηπατολόγο.
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