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Sammanfattning 

 
Hepatit B är en virusinfektion som orsaks av Hepatit B virus (HBV). Hos de flesta människor orsakar 
detta virus inte några större problem men hos cirka 5-10% av de drabbade utvecklas en kronisk form 
som kan vara allvarlig. Detta beror på att vid den kroniska formen finns det en risk att levercirrhos och 
hepatocellulärt carcinom utvecklas. Idag finns det effektiv men ej botande behandling mot kronisk 
hepatit B. Målen vid behandlingen av kronisk hepatit B är att minimera risken för utveckling av 
cirrhos, leversvikt och hepatocellulärt carcinom, vilket görs genom inhibering av HBV 
virusreplikation. Syftet med detta arbete var att undersöka effektiviteten av entecavir jämfört med 
lamivudin vid behandling av kronisk hepatit B. Undersökningen genomfördes genom utvärdering av 
fem randomiserade och kontrollerade studier, vilka hämtades från databasen PubMed. Studierna visade 
att entecavir var mer potent än lamivudin i att minimera virusreplikation vilket resulterade i omätbara 
nivåer av HBV DNA i proverna. Dessutom normaliserade entecavir koncentrationerna av leverenzymet 
alaninaminotransferas, ALAT, och resulterade i serokonversion mot HBV och förlust av cirkulerande 
HBeAg i större utsträckning än lamivudin. Ingen resistens mot entecavir upptäcktes i någon av 
studierna. Slutsatsen är att entecavir är mera effektivt än lamivudin i att inhibera HBV 
virusreplikationen och att reducera inflammationen i kronisk hepatit B. Däremot behövs det flera och 
längre studier som undersöker huruvida effekten av kombinationsbehandling av kronisk hepatit där 
entecavir är ett av de antivirala medlen som används.  
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SUMMARY 

Hepatitis B is an infection that is caused by the DNA virus hepatitis B virus (HBV). 
With most people the virus does not cause prolonged infections but about 5-10 % of the 
infected will develop a chronic form of the disease. The severity of a chronic infection 
is associated with the risk that the virus may initiate development of liver cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma, better known as liver cancer. But today, effective treatment 
against chronic hepatitis B infections exists though it is not curable. The general aims of 
treatment of chronic HBV infections is thus to minimizing the risk of developing 
cirrhosis and liver cancer through suppression of HBV virus replication.  

The aim of this project was to investigate the efficacy of the newer nucleoside analogue 
entecavir compared to the older nucleoside analogue lamivudine in the treatment of 
chronic hepatitis B infections. The method used during this project was to evaluate 
published results. Five randomized and controlled studies were examined and chosen 
from the database Pubmed.  

The studies showed that entecavir was more successful than lamivudine in suppressing 
the virus replication so that undetectable levels of HBV DNA were reached. In addition, 
the normalization of the serum level of the liver enzyme alanine aminotransferase, 
ALAT, and seroconversion against HBV proteins and the absence of circulating HBeAg 
were more frequent in patients getting entecavir than lamivudine. The best evidence in 
favour of using entecavir is that there is no evidence in the studies of developing of 
HBV resistance to entecavir.  

The conclusion of this project is that entecavir is more efficient than lamivudine in 
suppressing the HBV replication and thus reduce liver inflammation. The best evidence 
that entecavir is more effective than lamivudine in treating chronic hepatitis B 
infections  is the fact that no resistance towards entecavir was discovered in any of the 
studies. There was no evidence that combination therapy with entecavir in general was 
more efficient than monotherapy with entecavir.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

ALAT  alaninaminotransferas 

ASAT aspartataminotransferas 

ALP alkaliskt fosfatas 

bDNA-assay branched DNA assay 

ccc-DNA  (eng. covalently closed circular DNA) kovalent, stängt, cirkulärt DNA 

CR complete response 

CT datortomografi 

CTL cytotoxiska T-celler 

ETV monoterapi med entecavir, se studie 5 

ETV+TDF kombinationsbehandling med entecavir och Tenofovir disoproxil fumarat, 
se studie 5 

INR internationellt normaliserat ratio (Uppmätt koaguleringstid genom normal 
(som är 12-15s). Används för att bestämma blodets koagulationsförmåga 
vid leverskada 

HBV Hepatit B virus 

HBV DNA  Hepatit B virus DNA 

ORF eng. open reading frames  

PCR polymerase chain reaction 

PR partial remission 

RC-DNA (eng. relaxed DNA) relaxerat DNA 

TF trifosfat 
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INTRODUKTION 

 

Inledning 

Hepatit B är en virusinfektion som orsakas av hepatit B virus (HBV) vars målorgan är 
levern, framförallt hepatocyterna. Där replikerar sig viruset och påverkar den normala 
leverfunktion vilket kan leda till leverinflammation (1, 2). Inkubationsperioden ligger 
på 1-6 månader efter virusexponering, vilken följs av den akuta fasen av sjukdomen 
som kan vara symptomatisk. Om kroppens immunförsvar inte lyckas läka ut infektionen 
kan sjukdomen gå över i en kronisk fas. Kronisk infektion innebär ökad risk för 
ytterligare komplikationer såsom levercirrhos och hepatocellulärt carcinom (3). Cirka 5-
10% av de infekterade drabbas av kronisk hepatit. Det beräknas att cirka 2 miljarder av 
världens befolkning är HBV infekterade och mellan 250-400 miljoner av dessa beräknas 
vara kroniskt infekterade med HBV. Årligen dör uppskattningsvis mellan 600 000 – 
1 000 000 personer av komplikationer från HBV infektion. Prevalensen skiljer sig runt 
om i världen. I västvärlden ligger den på cirka 0,5-5% medan i Asien och Afrika 
varierar den från 10-20% (4). Årligen rapporterats det mellan 100-200 fall av akut HBV 
infektion i Sverige medan det rapporteras mellan 1000-2000 fall av kronisk hepatit 
orsakad av HBV (4-6). Denna ojämna fördelning beror på låg smittrisk i Sverige och 
immigration från länder där kronisk HBV infektion är vanligare (6). Viruset finns i 
kroppsvätskor som sädesvätska, blod, saliv, menstruationsblod, vaginala sekret och till 
en mindre del i svett, tårvätska, bröstmjölk och urin. Det är ett väldigt motståndskraftigt 
virus som kan leva upp till 7 dagar utanför kroppen och är cirka 50-100 gånger mer 
infektiöst än HIV. En viruspartikel kan räcka för att åstadkomma infektion (7). I länder 
med låg endemicitet, som här i Norden, är den vanligaste smittvägen horisontell, 
exempelvis via intravenöst narkotikamissbruk eller oskyddat sex. Däremot i länder med 
hög endemicitet är den vanligaste smittvägen perinatal, smittan förs vidare från modern 
till barnet under förlossningen, eller under förskoleåldern (2, 7-10). 

 

 

Hepatit B virus 

HBV är ett av de virus i världen som har en mycket begränsad storlek på sin arvsmassa. 
HBV tillhör familjen Hepadnaviridae. Virus inom denna familj delar några kännetecken 
som genomstorlek mellan 3-3,3 kb, virus-associerat polymeras, smalt värdomfång och 
överskottsproduktion av subvirala lipoproteinpartiklar med ytproteiner (HBsAg). HBVs 
främsta målcell är hepatocyten, - viruset har s.k. hepatotropism d.v.s. det angriper 
framförallt levern. Man brukar prata om fyra kända medlemmar av familjen 
Hepadnaviridae. Dessa är HBV (Hepatit B virus), WHV(woodchuck hepatitis virus), 
GSHV (ground squirrel virus) och DBHV (duck hepatitis B virus) (11, 12).  

HBV har ett partiellt, dubbelsträngat, cirkulärt genom (RC-DNA) på cirka 3200 
nukleotider på grund av att virusets två DNA-strängar inte är perfekt symmetriska. Den 
negativa DNA-strängen är av normallängd, mellan 3-3,3 kb lång, med ett protein 
kovalent bundet till dess 5´-ände. Den positiva DNA-strängen är mindre än den negativa 
strängen och har en oligoribonukleotid vid sin 5´-ände. Klassificeringen av HBV är 
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baserat på DNA – sekvensering och 8 genotyper, A till H, förekommer. Alla genotyper 
har en speciell geografisk distribution. Genotyp B och C hittas framförallt i Asien, A i 
Afrika medan D dominerar i Europa. Genotyp E hittar man bara i Västafrika, F hittar 
man i Nord- och Sydamerika, G har upptäckts i Frankrike, Tyskland och USA medan H 
är vanligast framförallt i Centralamerika. Nuförtiden anser man att genotypen är en 
viktig faktor för progression av infektionen och huruvida en kronisk hepatit B infektion 
kan uppstå. Dessutom påverkar genotyp vilken antiviral behandling som väljs då de 
olika genotyperna svarar olika på dagens möjliga behandling (4, 13, 14).  

 

 

Hepatit B virusets uppbyggnad 

I dagens läge har det genom användandet av elektronmikroskopi hittats tre olika former 
av viruspartikar av HBV i infektiöst serum. Dessa tre partiklar består av två mindre och 
en större partikel som kallas Dane partikeln (11, 12). De två mindre partiklarna har 
sfäriska strukturer, vilka är 20nm långa, och filament, med varierande längd och en 
bredd på 20nm. Vanligt är att sfärerna finns med ett 10 000 till 1 000 000-faldigt 
överskott över Dane partiklarna. Både filamenten och sfärerna består av värdhärledda 
lipider och ytproteinet HBsAg men innehåller inget DNA så därför är dessa partiklar 
inte infektiösa. Men dessa partiklar kan ändå inducera ett effektivt immunförsvar så att 
neutraliserande antikroppar mot HBsAg bildas. Ytantigenet HBsAg finns i höga 
mängder i serum med koncentrationer varierande mellan 50- 300 µg/mL. Den största 
mängden av HBsAg finns på de små 20nm sfäriska partiklarna som kan nå 
koncentrationer upp till 1012/mL. Den infektiösa viruspartiklen, den så kallade Dane 
partikeln, är en sfärisk, dubbelhöljd partikel som är 42 nm i diameter, se figur 1. De två 
skal som omger virusets genom är ett yttre lipidhölje som täcks av ytproteinet HBsAg, 
och en inre nukleokapsid som byggs upp av HBV coreantigen, HBcAg. Inom 
nukleokapsiden förvaras det virala genomet och polymeraset som är kovalent fäst till 
5´änden av den negativa DNA-strängen. I blodet kan det finnas mellan så lite som 
104/ml till 109/ml Dane partiklar (11, 15).  

 

 

Figur 1. Överblick av HBV Dane-partikelens uppbyggnad. cc-by-sa-3.0, Dr Graham Beards. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV.png
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Hepatit B virusets genom 

Hepatit B genomet kodar för 4 överlappande ORFs, se figur 2. Dessa ORFs kallas S, C, 
P och X. S-genen kan delas in tre regioner; pre-s1, pre-s2 och S. Dessa tre regioner 
kodar för de tre virala ytproteinerna L, M och S. S-proteinet bygger upp HBsAg. 
Dessutom är inte de tre proteinerna jämnt fördelade över viruspartiklarna. S-proteinet 
finner man framförallt runt de små 20nm partiklar som har varierande mängder M och 
lite eller inga L-proteiner medan Dane partiklar har mer L-proteiner. C-genen kan också 
delar in i två regioner; pre-core och core regioner. Denna gen kodar för proteinet som 
bygger upp nukleokapsiden, HBcAg, eller proteinet HBeAg beroende på om 
translationen startar vid pre-core eller core-regionen. Pre-core regionen kodar för en 
signalpeptid som styr hela translationsprodukten till det endoplasmatiska retikulumet. 
Där bildas den slutgiltiga produkten HBeAG och sekreneras.  Det stora 
polymerasproteinet kodas av ORF-P och kan delas upp i tre delar; terminal protein 
domän, reverse transkription (RT) domän och ribonukleas H domän. Den sista genen, 
X, kodar för ett protein, HBxAg, som har många aktiviteter. Dessa är bland annat 
signaltransduktion, transkriptionsaktivering, inhibering av proteinnedbrytning och 
DNA-reparation. Däremot vet forskare inte ännu den biologiska funktionen och 
mekanismen bakom aktivitet av HBxAg i den virala livscykeln (11, 12). 

 

 

 

Figur 2. HBV genomets uppbyggnad med dess fyra ORFs och vilka produkter som bildas från 
dessa. cc-by-sa-3,0, T4taylor. http://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV_Genome.svg 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV_Genome.svg
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HBV-replikation 

Viruspartikeln binder först till värdcellen (se figur 3), hepatocyten, via en ännu okänd 
hepatocyt-specifik receptor vilket resulterar i att viruset tas upp av cellen. Därefter 
måste nukleokapsiden transporteras till kärnan som är en process vilken är ännu inte 
känd. Men när kapsiderna når kärnmembranet måste dessa eller bara DNA-innehållet ta 
sig in i kärnan via kärnporerna. En teori är att kapsiden bryts ner under transporten 
genom cytoplasman till kärnan eller vid kärnmembranet (11, 12, 15-17). 

Inne i cellen kommer HBVs RC-DNA att repareras av värdcellens maskineri så att en 
komplett dubbelsträngad molekyl erhålls när det virala polymeraset avlägsnats, den 
positiva DNA-strängen lagats och kovalent ligering av DNA-strängarna skett. Dessa 
steg resulterar i ccc-DNA (som maskeras från immunsvaret som en minikromosom och 
fungerar som en reservoar för viralt DNA). Ccc-DNA kan bildas från inkommande 
viruspartiklar eller nya syntetiserade nukleokapsider för att säkerställa ackumulering 
och underhåll av ccc-DNA-poolen (11, 12, 17).  

Via användning av värdcellens transkriptionella maskineri, cellens RNA polymeras II, 
produceras alla nödvändiga virala mRNA för proteinproduktion och omvänd 
transkription. Från ccc-DNA syntetiseras två klasser av RNA som kallas genomiskt 
eller subgenomiskt. De subgenomiska RNA fungerar framförallt som mRNA för 
translation av de tre ytproteinerna. De genomiska mRNA kan användas som mall för 
den negativa DNA-strängens syntes genom omvänd transkription (eng. reverse 
transcription) och kallas pregenomic mRNA (pgRNA). Detta mRNA omfattas av hela 
genomet, två uppreningar av DR-1, ε-signal och poly-A svansen. Men mRNA kan 
användas för att translatera C och P proteiner vilka också kallas för HBcAg och det 
virala polymeraset. Pre-C mRNA används för translation av pre-C protein, HBeAg (11, 
12, 16, 17).  

Efter att alla mRNA har syntetiserats, transporteras de ut från kärnan till cytoplasman 
där translation och bildandet av DNA-strängarna kommer ske inom subvirala 
kärnpartiklar. Detta innebär att inkapsling av pgRNA måste vara det initiala steget av 
virusets transkription. Denna process startas av ett cis-verkande sekvenselement, som 
kallas epsilon (ε), på cirka 100 nukleotider, från 5´-änden av pgRNA. Denna nukleotid-
sekvens har flera s.k. inverterade sekvensupprepningar som formar sig i en hårnålslik 
sekundärstruktur. Den terminala domänen av det virala polymeraset kommer att 
sammansluta med ε under samtidig sammansättning av nukleokapsiden. Dessutom 
kommer också den omvända transkriptionen av den negativa DNA-strängen initieras 
vid bulan av ε-hårnålsstrukturen så att en initial polymeras-kopplad oligonukleotid, 4 
nukleotider lång, genereras.  Produkten som är en s.k. primer kan förflyttas och 
hybridiseras till 3´-kopian av DR1 vilket beror på liknande sekvenser i ε-bulan och 
DR1. Sedan kan DNA förlängas genom traditionella elongeringsmekansimer och 
pgRNA bryts ner av ribonukleas-aktiviteten som också finns hos det virala polymeraset 
under tiden. Syntesen av den positiva DNA-strängen börjar vid DR2 via en kort primer, 
cirka 15-18 nukleotider lång, och härrör från 5´-änden av pgRNA. Bildningen av 
primern för den positiva DNA-strängen sker flera hundra baser ifrån DR2. Därför måste 
primern flyttas till 5´-änden av den negativa DNA-strängen så att primern kan baspara 
med DR2 och syntesen kan påbörjas. Elongation av DNA sker till 5´-änden av den 
negativa DNA-strängen tills templatet är förbrukat. Då krävs det en intramolekylär 
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strängöverföring för att slutföra syntesen av den positiva strängen. Varför syntesen av 
den positiva DNA-strängen slutar för tidigt vet man ännu inte men man tror att det kan 
vara relaterat till avknoppningen av viruset.  I endoplasmatiska retikulumet får 
nukleokapsiden sitt lipidhölje med de virala ytproteinerna. Därefter kan viruset 
transporteras ut ur cellen (11, 12, 16, 17). 

 

Figur 3. Förenklad överblick av HBVs replikation i hepatocyten.  

 

 

Akut fas av hepatit B 
Den akuta fasen kännetecknas som en övergående fas med hepatocytskador som hos de 
flesta, cirka 90 %, läker ut utan kvarstående kliniska symptom och sjukdomsförloppet 
leder till framtida immunitet mot HBV infektioner. De flesta patienterna, ungefär två 
tredjedelar, får under den akuta fasen en mild, asymptomatisk, och subklinisk sjukdom 
som ofta sker utan att patienten upptäcker att man är infekterad. Men cirka en tredjedel 
drabbas under den akuta fasen av olika milda symptom såsom trötthet och illamående 
och dessa symptom kan utvecklas till mera markerade och allvarliga följder som gulsot 
och akut leversvikt. Inkubationsperiod för akut HBV infektion varierar mellan 1-6 
månader efter virusexponering beroende till viss del av de virusnivåer som personen 
exponerades för och vilken HBV genotyp som viruset tillhör. En kort preikterisk fas, 
d.v.s. period innan gulsot uppkommer, eller prodromal fas, följer inkubationsperioden 
och uppvisar vanliga sjukdomssymptom som trötthet, feber, illamående, kroppssmärtor 
och anorexia. Denna fas pågår ett par dagar upp till en vecka och följs av gulsot eller 
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mörk urin. Under den prodromala eller preikteriska fasen stiger halten av leverenzymet 
ALAT i serum p.g.a. nedbrytning av hepatocyterna som orsakas av immunförsvaret. Det 
kan också ses höga halter av HBV DNA och HBsAg i blodet. Perioden med gulsot varar 
normalt i cirka 1-2 veckor och under den perioden sjunker virusnivåerna. Efter det att 
gulsoten försvunnit kan de konstitutionella symptomen pågå i flera veckor eller 
månader. Till slut läks gulsoten ut och nivåerna i blodet av HBsAg och HBV DNA 
sjunker och försvinner (18). 

 

 

Kronisk fas av hepatit B 
Efter 6 månader av HBV infektion utan tecken på förbättring brukar man klassificera 
sjukdomen som kronisk. Vanligtvis läker den akuta infektionen ut helt utan några 
bestående men, men hos cirka 5-10% leder den akuta formen av infektionen till 
ytterligare problem. Risken att drabbas av den kroniska infektionen ökar ju yngre man 
är vid smittotillfället. Nyfödda har en 90 % risk, barn i 1-årsåldern har en 50 % risk och 
2-4-åringar har en 20 % risk att utveckla kronisk HBV. Kronisk HBV infektion uppstår 
när permanenta strukturella förändringar i levern uppkommit på grund av långvariga 
cellskador och inflammatoriska reaktioner på virusinfektionen. Detta kan resultera i 
förlust av normal leverfunktion. Hos vissa personer leder detta till cirrhosis där fibrös 
ärrvävnad delar upp levern i delar med regenerativ vävnad, en så kallad knuta eller knöl. 
En kronisk hepatit B infektion med cirrhos kan leda till uppkomsten av leversvikt, 
hepatocellulär carcinom och död.(18) 

Den kroniska fasen av HBV infektion kännetecknas av att förloppet genomgår flera 
stadier. Första stadiet, som kallas immuntoleransfasen, karakteriseras av hög 
virusreplikation. Detta leder till höga nivåer av HBsAg och HBV DNA i serum men 
med lindrig till ingen förhöjning av transaminaser, leverenzymer som ALAT och 
ASAT. Denna fas kan pågå i några år till flera decennier och leder till hos de flesta 
fallen en immunaktiveringsfas, den andra fasen. Där ses en ökad inflammatorisk 
reaktion i levern, höga nivåer av transaminaser, minskande av nivåer av HBV DNA och 
att cirkulerande HBeAg elimineras samt att antikroppar mot HBeAg genereras. Men det 
är också vanligt att inflammationen och virusreplikationen fluktuerar under denna fas. 
Det förekommer också markanta reaktiveringar efter perioder med normala nivåer av 
leverenzymerna ALAT och ASAT och låga halter av HBV DNA. Detta följs av den 
tredje fasen, den så kallade immunövervakningsfasen, med låg virusreplikation och 
mild leverinflammation. Då har det har skett serokonversion, d.v.s. mätbara antikroppar 
i serum har bildats som är riktade mot HBV viruset, och sänkta mängder transaminaser 
och HBV DNA ses i serum. Immunologiskt är sjukdomen stillsam, stabil och inaktiv. 
Hos cirka 1-2% med kronisk hepatit B infektion ses årligen en resolutionsfas med 
HBsAg-negativitet och utveckling av antikroppar mot HBsAg, anti-HBs. Men det kan 
också ske en reaktiveringsfas hos patienter med stabil immunövervakningsfas eller 
resolutionsfas där HBV infektionen reaktiveras med stegrande nivåer av HBV DNA och 
transaminaser. Detta sker framförallt i samband med transplantation eller vid 
behandling av maligna sjukdomar, d.v.s. vid starkt nedsatt immunförsvar (17, 19, 20). 
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Symptom 
De vanligaste symptomen vid HBV-infektion, både akut och kronisk, är sålunda ökad 
trötthet, svaghet och allmän sjukdomskänsla. Det mest slående symptomet vid HBV 
infektion är gulsot som kan förekomma i den kroniska fasen men förekommer allt oftare 
även i den akuta fasen. Med gulsoten kommer också klåda som många finner obehaglig 
och ofta värre under natten. Symptomen vid kronisk HBV-infektion beror framförallt på 
leverns misslyckande att behålla sina normala, metaboliska, syntetiska och 
utsöndringsfunktioner. Vid kronisk hepatit är avsaknad av aptit och viktminskning 
vanligt men det förekommer också leverförstorning eller minskning, purpurea som 
beror spontan blödning p.g.a. defekt syntes av koagulationsfaktorer, spider naevi 
(spindellika röda fläckar), splenomegali (förstorad mjälte), testikelatrofi, hårförlust och 
xantelasma (upphöjningar på ögonlocket). Vid slutstadiet av kronisk hepatit B 
förekommer också allvarligare symptom såsom leverkoma, hypertension i v. portae, 
förvirring, perifert ödem, pigmenterad hud, muskelnedbrytning, fetor hepaticus (bl.a. 
svavelförenigar i utandningsluft), dilaterade bukblodkärl och ascites. Hur ascites 
uppkommer vet man ännu inte men RAAS, portal hypertension och reducering av 
plasma albumin anses vara inblandade (18). 

 

 

Patogenes 
HBV- infektionens svårighetsgrad, omfattning och det slutgiltiga resultatet beror på 
mängder av virala och värdfaktorer. Virala adaptiva mekanismer, som mutationer i det 
virala genomet, har en viktig roll. Men nuförtiden anses det att hur den infekterade 
människan reagerar på infektionen spelar en stor roll i de hepatocytskador som 
uppkommer (11). Virusspecifika immunförsvarsmekanismer, vilka normalt är 
skyddande vid många olika typer av virusinfektioner, resulterar i vävnadspatogenes och 
utlöser flera icke-specifika inflammatoriska reaktioner som kan ge vävnadsskador. 
Därför kan en HBV- infektion leda till både virusspecifika och icke-specifika 
mekanismer som resulterar i vävnadsskador vid ställen där virusreplikation pågår (11). 

HBV är ett icke-cytopatogent virus (frisläpps från cellen utan att cellen omgående 
dödas) och det finns inte några bevis på inducering av cellulär apoptos eller HBV-
orsakad cytopatisk effekt i HBV-infekterade cellen. Hepatocyt-toxicitet kan uppkomma 
från atypiska mönster av virusreplikation. Proteinet HBxAg anses kunna vara inblandat 
i regleringen av värdcellens inducering av apoptos (11). 

Förhindrandet av virusspridning och eliminering av cirkulerande virus sker genom 
aktivering av det humorala immunsvaret genom bildningen av neutraliserande 
antikroppar. B-celler, som producerar antikroppar, kan aktiveras genom T-celler eller ej. 
Bildning av antikroppar mot HBsAg och HBeAg är beroende av T-celler men mot 
HBcAg kan det vara både och (11). Hos människor som är akut HBV- infekterade kan 
ett kraftfullt, multispecifikt och polyklonalt immunsvar ses. Men hos kroniskt HBV 
infekterade ses ett svagt eller knappt upptäckbart anti-HBV-svar, vilket gäller även den 
cellulära specifika immuniteten. Under en akut HBV- infektion dominerar ett starkt 
CD4+, T-hjälparcellsvar mot HBcAg/HBeAG, vilket inte ses mot HBsAg. Men under 
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en kronisk HBV infektion sjunker CD4+T-cellsvaret som blir nästan oupptäckbart. 
Dessutom under en akut HBV infektion bildas ett starkt CTL-svar genom exponering av 
delar från de virala proteinerna till T-cellerna så att dessa aktiveras, men som nästan är 
oupptäckbart hos kroniskt HBV infekterade.  Det har upptäckts att NK och NKT som 
vissa virus-specifika T-celler kan övergå till under den tidiga elimineringen, att minska 
HBV- uttryck och replikation utan att döda hepatocyterna. Denna antivirala effekt 
medieras via interferon gamma, IFN-ɣ, och tumör nekros faktor, TNF-α. Den senare 
och sista elimineringen, som inträffar flera veckor efter den första, sker sannolikt via 
cytopatiska funktioner via virus-specifika Tc-celler (11, 21). 

 

 

Diagnos 
Vid misstanke om någon leversjukdom och framförallt viral hepatit måste flera tester 
utföras för att en säker och rätt diagnos kan ställas. En diagnos ställs genom kliniska, 
serologiska, biokemiska, virologiska och anamnestiska data. De undersökningsmetoder 
som används vid misstanke om underliggande leversjukdom är ultraljud, möjligen CT, 
leverbiopsi om nödvändigt (används sällan vid den akuta formen men under vissa 
omständigheter kan det vara nödvändigt), serologiska analyser (serum undersöks efter 
tecken på viruset inklusive PCR analyser av förekomst av HBV DNA) och biokemiska 
leverfunktionstester som analys av serumhalten av transaminaser, albumin, bilirubin, 
alkaliskt fosfatas (ALP) och protrombintid (som är en markör över leverns syntetiska 
kapacitet och används för att bestämma blodets koaguleringstendens) (18).  

För att kunna ställa diagnosen akut hepatit orsakad av HBV behövs följande data: 
kliniska fynd som ses vid hepatit B såsom gulsot, en anamnes på symptom som kan 
vara illamående, trötthet och svaghet, serologiska hepatit B -tecken (vilket är tvunget att 
bevisas), HBV DNA/RNA påvisning och ett ALAT-värde som är 5 gånger högre än den 
övre normalvärdesgränsen. Denna är för män 6,0 µkat/L och 3,8 µkat/L för kvinnor. 
Normalt värde för ALAT är 1,2 µkat/L och 0,7 µkat/L för män respektive kvinnor. Vid 
kronisk HBV- diagnos måste en sjukdomsduration på över 6 månader bevisas, HBV 
DNA/RNA måste påvisas liksom positiv virusserologi för HBV. De serologiska 
markörerna som undersöks är HBeAg, HBsAg och antikroppar mot HBeAg, HBsAg 
och HBcAg. Om HBsAg samt anti-HBc IgG upptäcks, indikerar detta en kronisk hepatit 
B infektion, se tabell I. Antikroppar mot HBeAg indikerar en reduktion i 
virusreplikation och antyder en övergång från aktiv fas till en vilande fas medan anti-
HBc IgM indikerar akut hepatit B infektion. Men förekomsten av IgM mot HBcAg kan 
också indikera en reaktivering av en oupptäckt kronisk HBV- infektion. Detta kan dock 
förtydligas då vid reaktivering av en kronisk hepatit B ses det större mängder viralt 
DNA (7, 18, 22). 
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Tabell I. Tolkning av de serologiska markörerna vid ett hepatit B-test. Efter (11) och (22).  

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgG Anti-HBc IgM Tolkning 

+ - - - Tidig akut hepatit 
B(inkubationsfas) 

+ - + + Akut hepatit B 
+ - + - Kronisk hepatit B 
- + - - Vaccinerad mot hepatit B 
- + + - Utläkt hepatit B, immunitet 
- - - - Ej hepatit B 
 

 

Vaccinering 
Genom vaccinering mot HBV kan sjukdomen och dess följdsjukdomar förhindras och 
vaccinering är sålunda det mest effektiva verktyg som än så länge finns för att förhindra 
spridning av HBV infektion. Ett vaccin, som utgörs av ytproteinet HBsAg, mot HBV 
har varit tillgängligt sedan 1982 och var också det första vaccin som användes mot en 
cancerform. Vaccinet kan ges som tre eller fyra separata doser. Det kan också ges som 
en del av ett redan existerande vaccinationsprogram. Det är viktigt att fullfölja 
vaccinationsprogrammet för att få ett så effektivt skydd som möjligt varpå 3 doser ger 
över 90 % skydd i minst 15-20 år, möjligen hela livet. WHO rekommenderar att alla 
nyfödda och barn under 18 år vaccineras. Dessutom rekommenderas att personer inom 
högriskgrupper och anhöriga till kroniskt infekterade personer vaccineras, likaså 
personer med riskfullt sexuellt beteende, turister som åker till länder där HBV 
infektioner förekommer med hög frekvens, sjukvårdspersonal, narkomaner samt 
personer som ofta får blod eller fått ett organ transplanterat. 2011 vaccinerade 179 av 
världens länder sina nyfödda mot hepatit B som en del av deras vaccinationsprogram. 
Sedan vaccinet introducerades har en miljard doser av hepatit b vaccin använts över 
världen och i många länder där 8-15% av barnen blev kroniskt infekterade har 
vaccinering minimerat utvecklingen av kronisk HBV infektion till 1% hos barn (8, 10, 
23). 

 

 

Behandling 
Akut hepatit B brukar inte behandlas då sjukdomen ofta går över av sig själv för de 
flesta människor utan komplikationer eller bestående besvär. Det finns möjlighet att få 
behandling för följdsjukdomar som klåda eller ledvärk. Viktigt vid denna behandling är 
att den inte påverkar levern för mycket och sker under övervakning av en läkare. Akut 
HBV infektion kan ge livshotande symptom som akut leversvikt vilket är ovanligt men 
kan förekomma. Det är då viktigt med omedelbar och rätt behandling som intensivvård 
och ibland tillägg av virushämmande läkemedel. För närvarande finns det ingen 
behandling som botar kronisk HBV infektion. Men det finns läkemedel som reducerar 
virusets förmåga att replikera och minskar risken för leverskador. Det rekommenderas 
att patienter behandlas om de har ihållande förhöjda serum aminotransferaser, aktiv 
HBV replikation och histologiska bevis på måttlig till svår inflammation eller 
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leverfibros. Patienter med normala halter av aminotransferaser bör inte behandlas. 
Målen för behandling av kronisk hepatit B är att förhindra leversvikt, cirrhos och 
utvecklingen av hepatocellulärt carcinom.  Det vore önskvärt om den kroniska HBV 
infektionen kunnat elimineras från den infekterade människan. Men på grund av 
närvaro av extrahepatiska reservoarer av viruset, eventuell integrering av HBV DNA i 
den infekterade cellens genom och intracellulära konverteringsvägar som återfyller 
HBV ccc-DNA poolen gör i dagsläget att eliminering av en kronisk HBV inte kan 
uppnås. Detta gör att framgången vid behandlingar av kronisk HBV mäts i avsaknad av 
HBsAg, HBeAg serokonversion, sänkning av HBV- DNA, förbättring av leverhistologi 
samt normalisering i koncentrationsnivåerna av leverenzymerna i blodet (18, 24). 
Dagens behandling består av PEG-interferon alfa och 6 godkända 
nukleosid/nukleotidanaloger: lamivudin, entecavir, tenofovir, telbivudin, adefovir och 
emtricitabin (5, 25, 26). 

 

 

Lamivudin 
Lamivudin är en cytosin nukleosidanalog, se figur 4, som i Sverige säljs under namnet 
Zeffix och var den första nukleosidanalogen att godkännas (1999) för behandling av 
kronisk HBV i Europa. Indikationen för lamivudin är kronisk HBV infektion hos vuxna 
med kompenserad leversjukdom där det finns tecken på ihållande förhöjning av 
leverenzymerna i serum, aktiv viral replikation och histologiska tecken på 
leverinflammation och/eller fibros. Dessutom är lamivudin indicerat för dekompenserad 
leverfunktion i kombination med ett annat antiviralt medel som inte är korsresistent mot 
lamivudin. Doseringen av lamivudin är 100 mg/dag. Lamivudin absorberas snabbt, 
påverkas inte av föda och har en halveringstid i hepatocyter på 17-19 timmar in vitro. 
Nedsatt leverfunktion påverkar inte läkemedlets farmakokinetik, men njursvikt kan 
påverka, vilket gör att dosjustering kan behövas. Väl i kroppen metaboliseras lamivudin 
till ett trifosfatderivat, TF, som fungerar som ett substrat för det virala polymeraset. 
Detta gör att lamivudin-TF kommer inkorporeras i den bildande DNA-kedjan så att ett 
kedjeavbrott genereras och fortsatt bildning av DNA-kedjan inhiberas. Den största 
nackdelen med lamivudin är uppkomsten av resistens mot läkemedlet, vilket uppstår 
efter 8-10 månaders behandling och leder till ökade halter av serum aminotransferaser 
och HBV DNA. Efter 1 års behandling uppvisas lamivudin-resistens hos cirka 20% av 
patienterna och efter 4-5års behandling ses resistens mot lamivudin upp till 70% av 
patienterna. Det gör att behandling med lamivudin bara ska övervägas när det inte finns 
någon annan behandling eller den tillgängliga är olämplig (5, 20, 25-28). 

 

Figur 4. Struktur över lamivudin. 
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Entecavir 
Entecavir säljs under namnet Baraclude i Sverige och är en av de nyare 
nukleosid/nukleotidanalogerna som kommit ut på marknaden. Indikationer för 
behandling med entecavir är kronisk HBV infektion hos vuxna med kompenserad (med 
ihållande förhöjda leverenzymer, histologiska tecken på leverinflammation och/eller 
fibros och aktiv virusreplikation) eller dekompenserad leversjukdom. Båda dessa 
indikationer är baserade på data från kliniska studier med patienter som inte fått 
nukleosid-analoger innan och som hade HBeAg-negativ eller HBeAg-positiv HBV-
infektion. Vid kompenserad leversjukdom är den rekommenderade doseringen för 
nukleosidnaiva patienter 0,5 mg/per dag med eller utan föda. För lamivudinresistenta 
patienter är denna rekommendation 1 mg/dag på fastande mage d.v.s. mer än 2 timmar 
före alternativt efter måltid. Doseringsrekommendation för dekompenserad 
leversjukdom är den samma som för lamivudinresistent patient, följaktligen 1 mg/dag 
på fastande mage (2 timmar före och efter måltid). Substansen har en halveringstid på 
15 timmar, och kan användas hos patienter med nedsatt leverfunktion men hos patienter 
med nedsatt njurfunktion kan dosjustering blir nödvändigt. Entecavir är en guanosin-
nukleosidanalog och liksom lamivudin metaboliseras den i kroppen till ett 
trifosfatderivat, entecavir-TF, som är den aktiva formen. Denna form av entecavir 
konkurrerar med det naturliga substratet deoxyguanosin-TF vilket gör att priming, 
omvänd transkription av den negativa DNA-strängen från pgRNA och syntesen av den 
positiva DNA-strängen inhiberas (25, 26, 29).  
 

 

Figur 5. Struktur över Entecavir 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att med hjälp av publicerade randomiserade, kontrollerade studier undersöka 
effektiviteten av entecavir jämfört med lamivudin vid behandling av kronisk HBV 
infektion.  
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MATERIAL OCH METODER 

 

Detta har varit ett litteraturarbete där 5 vetenskapliga studier har använts för att besvara 
frågeställningen. Mellan den 7 - 14 januari 2013 söktes vetenskapliga studier i 
databasen PubMed för att kunna svara på arbetets frågeställning. Först utfördes en 
sökning där effekten av entecavir och lamivudin jämfördes hos kroniskt hepatit B 
infekterade personer. Mesh-termerna, sökorden, som användes under första sökningen 
var chronic hepatitis B, AND entecavir, AND lamivudin, AND efficacy, AND 
treatment outcome och NOT adefovir, se tabell II. Därefter gjordes en andra sökning där 
kombinationsbehandling med entecavir undersöktes. Då användes Mesh-termerna 
chronic hepatitis b, AND entecavir, NOT HIV, AND treatment outcome, se tabell II. 
Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara på engelska, utförda på människor och 
var s.k. randomized controlled trials.  

När artiklarna undersöktes upptäcktes det att en av de utvalda inte innehöll ett 
jämförande resultat mellan entecavir och lamivudin så att en sökning den 9/2-13 
utfördes vilket generade en ny artikel, se tabell II. 

 

Tabell II. Metoden som användes för att generera studierna under första sökningen. 

Mesh-termer Antal träffar Antal utvalda studier 
chronic hepatitis B AND 
lamivudine AND entecavir AND 
efficacy AND treatment outcome 
NOT adefovir NOT review 

9(8*) 3(4**) 

chronic hepatitis B AND 
lamivudine AND entecavir AND 
double-blind AND therapeutic 
use 

13(8º) 1 

chronic hepatitis B AND 
entecavir AND combination 
therapy NOT HIV AND 
treatment outcome 

2 1 

* Av de 9 träffarna var 1 artikel en meta-analys, där de utvalda studierna ingick, varför dessa 
exkluderades så att 8 träffar genererades.  

**Under den första sökningen valdes 4 artiklar ut men senare upptäcktes att en av studierna inte innehöll 
ett jämförande resultat under år två av studien vilket gjorde att en ny sökning gjordes från vilken en annan 
studie valdes. 

º3 studier av dessa var de initiala studierna som valdes ut. En av de andra träffarna jämförde inte entecavir 
och lamivudin så denna exkluderades och 1 artikel var den tidigare utvalda.  
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RESULTAT 

   

Tabell III sammanfattar de utvalda studiernas syfte, antal deltagare, studiedesign och 
resultat. En djupare förklaring av studierna följer nedan.  

Tabell III. Sammanfattning av arbetets utvalda artiklar 

A comparison of 
Entecavir and 

Lamivudine for 
HBeAg-positive 
Chronic hepatitis 

B 

Syfte Jämföra effekten och säkerheten mellan entecavir och lamivudin 
hos HBeAg-positiva kroniskt hepatit B infekterade under minst 

52 veckor. Primär endpoint var histologisk förbättring 
Antal deltagare 715 st 

Studiedesign Dubbel-blind, fas 3, randomiserad, double-dummy, multicenter 
där 357 st fick 0,5 mg entecavir och 358st fick 100 mg lamivudin 

Resultat 226 av 314 (72 %) patienter i entecavir-gruppen fick histologisk 
förbättring. I lamivudin-gruppen fick 195 av 314 (62 %) patienter 

histologisk förbättring. Oupptäckbara nivåer av serum HBV 
DNA skedde hos 236 st, 67 %, och 129 st, 36 %, och ALAT-

normalisering hos 242 st, 68 %, vs 213 st, 60 %, av de som fick 
entecavir respektive lamivudin. 

Entecavir versus 
Lamivudine for 

patients with 
HBeAg-negative 
Chronic hepatitis 

B 

Syfte Jämföra effekten och säkerheten mellan entecavir och lamivudin 
hos patienter med HBeAg-negativa kronisk hepatit B infektion 
under 48 veckors behandling. Primär endpoint var histologisk 

förbättring 
Antal deltagare 648 st 

Studiedesign Dubbel-blind, randomiserad, multicenter, fas 3 studie i 46 veckor 
där 331 st fick 0,5 mg entecavir och 317 st fick 100 mg 

lamivudin 
Resultat 208 av 296 (70 %) patienter i entecavir gruppen förbättrades 

leverhistologin. I lamivudin-gruppen fick 174 av 287 o(61 %) 
patienter bättre histologi. Oupptäckbara nivåer av serum HBV 
DNA skedde hos 293 st, 90 %, vs 225 st, 72 %, och ALAT-

normalisering hos 253 st, 78 %, vs 222 st, 71 %, av de som fick 
entecavir respektive lamivudin. 

Entecavir Therapy 
for up to 96 

Weeks in Patients 
With HBeAg-

Positive 
Chronic Hepatitis 

B 

Syfte Undersöka effekten och den kumulativa säkerheten av entecavir 
jämfört med lamivudin under 96 veckors bländad behandling hos 
HBeAg positiva kroniskt infekterade patienter som inte hade fått 

nukleosid-analoger innan. 
Antal deltagare 709 st 
Studiedesign Dubbel-blind, double-dummy, randomiserad, kontrollerad och 

mulitcenter studie där 354 st fick 0,5 mg entecavir och 355 st fick 
100 mg lamivudin. 

Resultat 180 st, 74 %, som fick entecavir och 60 st, 37 %, som fick 
lamivudin uppnådde HBV DNA nivåer mindre än 300 

kopior/mL. ALAT-normalisering inträffade hos 193 st, 79 %, av 
entecavir patienterna och 112 st, 68 %, av lamivudin patienterna. 
Serokonversion skedde bara hos 26 st, 11 %, och 20 st, 12 %, av 
entecavir respektive lamivudin. Kumulativa HBV DNA nivåer 

mindre än 300 kopior/mL var för entecavir 284 st, 80 %, och 137 
st, 39 %, för lamivudin. Den kumulativa ALAT normalisering 

skedde hos 307 st, 87 %, och 280 st, 79 %, av de som fick 
entecavir respektive lamivudin. Kumulativ serokonversion 
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uppkom hos 110 personer, 31 %, och 92 personer, 25 %, som fick 
entecavir respektive lamivudin. 

Virological, 
serological, 
biochemical 

outcomes 
throught 3 years 

of Entecavir 
treatment in 

nucleoside-naive 
Chinese chronic 

hepatitis B 
patients 

Syfte Evaluera långtidseffekt av entecavir hos kinesiska kroniskt 
hepatit B infekterade under 144 veckor fortsatt behandling. 

Antal deltagare 519 st 
Studiedesign Första delen 1:1 var en dubbelblind, kontrollerad studie där 0,5 

mg entecavir jämfördes med 100 mg lamivudin under 96 veckor. 
Efter 96 veckor skapades en öppen, roll-over studie där 

patienterna fick övergå till 1,0 mg entecavir under 48 veckor. 
Resultat Efter 96 veckor hade i entecavir-gruppen 204 st fått mindre än 

300kopior/mL av HBV DNA och i lamivudin hade 121 st uppnått 
samma resultat. Normalisering av ALAT skedde hos 248 

Entecavir-patienter och 241 lamivudin-patienter. HBeAg förlust 
skedde hos 61 entecavir patienter och 59 lamivudin patienter. 
Serokonversion skedde hos 48 st med entecavir och 51 st med 

lamivudin. 
Efficacy of 

entecavir with or 
without tenofovir 

disoproxil 
fumarate for 

nucleos(t)ide-
naive patients 
with chronic 
hepatitis B 

Syfte Jämföra effekten av monoterapi med entecavir med 
kombinationsbehandling av entecavir + tenofovir 

Antal deltagare 379 st 
Studiedesign Randomiserad, öppen, multicenter, överlägsenhet studie under 

100 veckor där 182 st fick 0,5 mg entecavir och 197 st fick 0,5 
mg entecavir + 300 mg tenofovir 

Resultat Efter 96 veckor uppnådde 83,2 %, 164 st, i kombinationsgrupper 
jämfört med 76,4%, 139 st, i entecavir gruppen mindre än 

50IU/mL HBV DNA 
 

 

 

 

Studie 1. A Comparison of Entecavir and Lamivudine for HBeAg-Positive Chronic 

Hepatitis (30) 

 

Syfte 

Syftet var att jämföra effekten och säkerheten mellan entecavir och lamivudin under 48 
veckor hos HBeAg-positiva kroniskt hepatit B infekterade personer som inte hade fått 
nukleosid-analoger förut.  
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Metod 

Studien var dubbel-blind, double-dummy (patienterna fick båda läkemedlen i 
alternerande perioder under studien), randomiserad kontrollerad, fas 3 och multicenter 
där patienter från 137 centra över hela världen rekryterades för att få en dos av 0,5 mg 
entecavir eller 100 mg lamivudin under minst 52 veckor. I enlighet med 
Helsingforsdeklaration skedde studien och sponsrades av Bristol-Meyers Squibb.  

Det primära målet i denna studie var andel av patienter som fick förbättrad 
leverhistologi. Detta angavs som förbättrad Knodell inflammationsskala, som är en 
summering av fibros, inflammation och olika lokalisering av nekros som kan variera 
mellan 0-22 poäng (31), med minst 2 poäng och ingen förvärrning av Knodells 
fibrosskala under 48 veckor. Sekundära mål vid vecka 48 var andel patienter med 
oupptäckbara nivåer av HBV DNA, minskning av Ishak fibros poäng (modifiering av 
Knodells inflammationsskalla med 6 nivåer av fibros istället för 3 (31)), HBeAg 
serokonvertering, förlust av HBeAg, serum ALAT normalisering (ALAT-nivåer mindre 
än 1,25 gånger den övre normalgränsen) och reducering av HBV DNA nivåer från 
baslinjerna.   

Passande patienter för denna studie var 16 år eller äldre som hade HBeAg positiv 
kronisk HBV infektion och kompenserad leverfunktion. Med kompenserad 
leverfunktion ansåg författarna protrombintid som ej var 3 sekunder längre än normal 
tid (referensvärde är 11-13,5 s (32)), serumalbuminnivå på minst 3,0g/dl, total serum 
bilirubin nivåer av 2,5 mg/dL eller mindre och ingen historia av variceal blödning eller 
leverkoma. Patienterna skulle också ha bevis på kronisk HBV infektion genom en 
baslinje leverbiopsi som utfördes inom 52 veckor av randomisering av 
läkemedelsgrupperna, bevis på HBV DNA via valbart kommersiellt test minst 4 veckor 
inom screening, minst 3MEq/mL HBV DNA genom DNA-assay vid screening, serum 
ALAT-nivåer som var 1,3 – 10 gånger den övre normalgränsen vid screening och 
upptäckbara HBsAg-nivåer minst 24 veckor innan screening. Patienter som inte 
inkluderades hade samtidig infektion med hepatit D och C eller HIV. Dessutom skulle 
de utvalda patienterna inte ha andra leversjukdomar, inte använt lamivudin minst i 12 
veckor innan studiestart, ej heller använt tymosin α, interferon α eller något annat 
antiviralt läkemedel mot hepatit B inom 24 veckor av randomisering till de utvalda 
läkemedelsgrupperna, ej tidigare använt entecavir eller ha en tidigare historia av ascites, 
som krävde behandling, eller alfa fetoprotein nivåer högre än 10ng/mL.  

Först undersöktes om entecavir inte var sämre än lamivudin. Om detta upptäcktes, d.v.s. 
om 60% som fick lamivudin och 64 % som fick entecavir svarade på behandlingen, gick 
man vidare med undersökning huruvida behandling med entecavir gav bättre effekt. 
Med den planerade urvalsstorleken vilken var 315 patienter/läkemedelsgrupp var det 
90% styrka (eng. power) att bevisa att entecavir inte gav sämre effekt än lamivudin 
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angående det primära målet som var histologisk förbättring. Detta innebär 90% 
sannolikhet att nollhypotesen,  som var att entecavir gav sämre effekt än lamivudin, 
kunde förkastas.  

Behandlingssvar definierades av författarna som HBV DNA nivåer mindre än 0,7 
MEq/mL (cirka ˂ 300 kopior/mL) och förlust av HBeAg. Icke-svar ansågs vara 0,7 
MEq/mL av HBV DNA eller mer. En tredje grupp definierades som HBV DNA nivåer 
mindre än 0,7 MEq/mL men ingen HBeAg-förlust och kallades därför virologiska 
svarare. De två första grupperna avslutade behandlingen vid vecka 52 baserade på 
testsvar vid vecka 48. Den tredje gruppen erbjöds fortsatt behandling upp till 96 veckor.  

Till denna studie rekryterades och screenades 1056 patienter varav 715 ansågs lämpliga 
för studien och slumpmässigt organiserades, 357 till entecavir och 358 till lamivudin. 
Av dessa 715 patienter fick 709 blind behandling d.v.s. patienterna visste inte vilket 
läkemedel de fick. Fördelning av dessa 709 var 354 i entecavir-gruppen och 355 i 
lamivudin-gruppen. 314 patienter ur vardera gruppen hade adekvata leverbiopsier från 
början av studien med Knodell inflammationsskala 2 poäng eller högre. 340 patienter 
och 321 patienter som fick entecavir respektive lamivudin fullföljde 52 veckors 
behandling. Denna skillnad mellan grupperna ansågs bero på att flera patienter i 
lamivudin gruppen fick flera biverkningar (9 st), eller förlorades till uppföljning, 8 st 
och därför avslutade behandlingen. I entecavir-gruppen avslutade 1 person studien 
tidigare på grund av biverkningar och 3 personer förlorades från uppföljande 
behandling. 292 patienter i entecavir-gruppen och 269 patienter i lamivudin gruppen 
hade adekvata leverbiopsiprover som kunde jämföras.  

 

 

Resultat  

Av 314 patienter ur vardera gruppen hade 226 (72 %) i entecavir och 195 (62 %) i 
lamivudin histologisk förbättring med minst 2 Knodells inflammationsskala poäng utan 
försämring i den uppmätta fibrosskalan. Medelreduceringen av serum HBV DNA var 
för entecavir-patienterna 6,9 log kopior/mL och för lamivudin patienterna 5,4 log 
kopior/mL. Hos 242 patienter, 68 %, och 213 patienter, 60 %, som fick entecavir 
respektive lamivudin, inträffade ALAT-normalisering. Oupptäckbart HBV DNA i 
serum motsvarande mindre än 300 kopior/mL HBV DNA, förekom hos 236 patienter 
(67 %) av dem som fick entecavir och 129 patienter (36 %) som behandlades med 
lamivudin. Serokonversion av HBeAg skedde hos 21 %, 74 st, och 18 %, 64 st, av 
entecavir- respektive lamivudin-grupperna.  
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Studie 2. Entecavir versus Lamivudine for Patients with HBeAg-negative Chronic 

Hepatitis B (33) 

 

Syfte 

Denna studies syfte var att undersöka effekten och säkerheten av entecavir jämfört med 
lamivudin under 48 veckors behandling hos HBeAg-negativa kroniskt HBV infekterade 
personer som inte hade fått en nukleosid-analog innan.  

 

 

Metod 

Detta var en fas 3, randomiserad, multicenter, dubbelblind, double-dummy och 
kontrollerad studie där patienter rekryterades från 146 center världen över för att få 0,5 
mg entecavir eller 100 mg lamivudin en gång om dagen minst i 52 veckor. Studien 
skedde i enlighet med de etiska principerna av Helsingsforsdeklarationen och 
sponsrades av Bristol-Meyers Squibb.                                                                                                               

Det primära målet var proportionen av patienter som åstadkom histologisk förbättring. I 
denna studie definierades histologisk förbättring som förbättring av Knodells 
inflammationsskala med minst 2 poäng och ingen förvärrning av Knodells fibrosskala 
vid vecka 48 jämfört med satta baslinjer. Sekundära mål vid vecka 48 var minskning av 
Ishak fibrosskala, normalisering av serum ALAT (mindre än 1 gång den övre 
normalgränsen), reducering av HBV DNA nivåerna från baslinjerna och proportionen 
av patienter med oupptäckbara nivåer av HBV DNA genom PCR. 

Inklusionskriterierna var patienter som var 16 år eller äldre med HBeAg-negativ kronisk 
HBV infektion och kompenserad leverfunktion. Detta uppgavs som totala serum 
bilirubin nivåer av 2,5 mg/dl, protrombintid inte mer än tre sekunder längre än den 
normala, serum albumin nivåer som minst var 3,0g/dl och ingen historia av variceal 
blödning eller leverkoma. Patienter skulle dessutom ha detekterbara nivåer av HBsAg 
minst 24 veckor innan screening och tecken på kronisk HBV infektion (vilket baserades 
på leverbiopsi 52 veckor innan screening). Andra kriterier var omätbart HBeAg, mätbart 
HBeAG antikroppsvar, serumnivåer av HBV DNA (minst 0,7 MEq/mL vid screening), 
serum ALAT-nivåer 1,3–10,0 gånger den övre normalgränsen och mätbara nivåer av 
HBV DNA minst 2 veckor innan screening. 

Exklusionskriterier var samtidig infektion med hepatit D och C eller HIV och förekomst 
av andra leversjukdomar. Patienter som hade använt, inom 24 veckor av randomisering, 
tymosin α, interferon α eller några andra antivirala medel med aktivitet mot HBV 
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infektion exkluderades också. Patienter som hade någonsin tidigare använt lamivudin 
eller entecavir längre än 12 veckor tilläts inte heller vara med i studien. Patienter med 
alfa-fetoprotein (protein som gravida kvinnor uppvisar) -nivåer högre än 100 ng/mL 
eller historia av ascites vilket krävde behandling tilläts likaså ej ingå.   

Inledningsvis planerades en utvärdering i två steg där entecavir testades om läkemedlet 
inte gav sämre effekt än lamivudin. Fastställdes detta skulle ett andra test utföras, där 
man undersökte huruvida man fick en effektivare behandling med entecavir. Den 
planerade urvalsstorleken, 315 personer per behandlingsgrupp, hade 90 % styrka, 
power, att bevisa att entecavir inte gav sämre effekt än lamivudin angående det primära 
målet. Man kunde med 90 % sannolikhet förkasta nollhypotesen, entecavir gav sämre 
effekt än lamivudin, om 60 % som fick lamivudin och 65 % som fick entecavir svarade 
på behandlingen. Patienter som saknande eller hade inadekvata biopsiprover vid vecka 
48 räknades som de inte hade fått en histologisk förbättring enligt Knodells 
inflammationsskala.  

Patienter som svarade på behandlingen definierades som HBV DNA nivåer mindre än 
0,7 MEq/mL (mindre än 300kopior/ml) enligt bDNA- assay och ALAT-nivåer 1,25 
gånger under den övre normalgränsen. Ett icke-svar definierades som HBV DNA nivåer 
över 0,7 MEq/ml. Båda dessa grupper avslutade behandling efter 48 veckor. Men de 
patienter som definierades som svarare följdes upp till 24 veckor efter den avslutade 
behandlingen. Författarna angav också en tredje grupp som virologiska svarare med 
nivåer av HBV DNA mindre än 0,7 MEq/mL och ALAT minst 1,25 gånger den övre 
normalgränsen. Dessa patienter erbjöds upp till 96 veckors fortsatt behandling. 

För denna studie rekryterades och screenades 1468 personer varav 648 personer 
utvaldes till behandling. Till entecavir-gruppen tilldelades slumpmässigt 331 personer 
och till lamivudin-gruppen 317 personer.  Av dessa 648 personer fick 638 så kallad 
bländad behandling en gång om dagen. Från dessa 638 personer fick 325 entecavir och 
313 lamivudin. Det var bara 583 personer, 296 och 287 från entecavir- respektive 
lamivudin-grupperna av de behandlade som hade adekvata baslinjer leverbiopsi prover 
med Knodells inflammationsskala på 2 eller högre. Vid studiens början hade 31 
personer som fick entecavir och 37 personer som fick lamivudin leverbiopsiprover, men 
vid vecka 48 saknades prover så att ingen bedömning kunde genomföras. Detta gjorde 
att bara 515 personer (265 med entecavir och 250 med lamivudin) hade jämförbara 
leverbiopsiprover från start och vid vecka 48.  
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Resultat 

Histologisk förbättring skedde hos 208 (70 %) i entecavir gruppen och 174 (61 %) hos 
lamivudin-gruppen. Medelreduktion från startvärde till vecka 48 av serum HBV DNA 
var för entecavir-patienterna 5,0 log kopior/mL och 4,5 log kopior/mL för lamivudin-
patienterna. Efter 48 veckor hade 293 (90 %) av dem som fått entecavir oupptäckbara 
nivåer av HBV-DNA. För lamivudin-gruppen var denna siffra 72 % (225). En 
normalisering av ALAT koncentrationerna skedde hos 253 (78 %) som fick entecavir 
och 222 (71 %) som fick lamivudin.  

 

 

Studie 3. Entecavir Therapy for up to 96 Weeks in Patients With HBeAg-Positive 

Chronic Hepatitis B (34) 

 

Syfte 

Syftet av denna studie var att undersöka effekten och den kumulativa säkerheten mellan 
entecavir och lamivudin under 96 veckors blind behandling och 24 veckors observation 
efter behandling hos patienter med HBeAg-positiv kronisk HBV infektion som inte fått 
nukleosidanaloger tidigare.  

 

 

Metod 

Studien var dubbel-blind, double-dummy, randomiserad och kontrollerad och omfattade 
52 veckors bländad behandling med 0,5 mg entecavir och 100 mg lamivudin som 
uppföljdes av 44 veckors fortsatt bländad behandling. Mellan december 2001 och 
september 2002 rekryterades patienter från 136 centra över hela världen 

Efter 52 veckor behandling kunde patienterna upphöra eller fortsätta med blind 
behandling, d.v.s. de visste inte vilket läkemedel de fick, beroende på om patienten var 
svarare, ej svarare eller virologisk svarare på behandlingen. Definition av individuella 
behandlingssvar baserades på testsvaren under vecka 48 av HBV DNA nivåer som 
analyserades genom bDNA-assay och HBeAg status. 

Patienter som svarade på behandling angavs som de som uppnådde HBV DNA nivåer 
under 0,7MEq/mL, cirka 300 kopior/mL, och förlust av HBeAg.  Dessa patienter 
avslutade behandlingen vid vecka 52 men följdes upp under 24 veckor för att se om 
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resultaten kunde uppehållas. Icke-svarare var de patienter, som hade efter 48 veckors 
behandling HBV DNA nivåer över 0,7 MEq/mL, och som också skulle avsluta 
behandlingen vid vecka 52. Dessa patienter erbjöds alternativ anti-HBV terapi eller 
värvades till entecavir ”roll-over protocol” procedur. De patienter som uppnådde HBV 
DNA nivåer mindre än 0,7 MEq/mL men som inte förlorade HBeAG definierades som 
virologiska svarare. Dessa patienter var lämpliga att fortsätta behandlingen på till år 2 
och 96 veckors bländad behandling. De som under år 2 blev svarande eller icke-
svarande avslutade behandlingen när detta upptäcktes.  

Serum HBV DNA nivåer kvantifierades genom Roche COBAS Amplicor Monitor PCR 
assay och HBV serologi mättes genom Abbott AxSYM microparticle enzyme 
immunoassay och DiaSorin enzyme immunoassay methods. Serum ALAT -nivåer 
mättes vid lokala laboratorier vid varje ort. De effektanalyser som användes vid vecka 
96 var andel patienter som uppnådde HBV-DNA nivåer mindre än 300 kopior/mL, 
ALAT-normalisering och HBeAg förlust. En andra effektanalys som används var den 
kumulativa fördelningen av patienter som uppnådde de biokemiska, virologiska och 
serologiska målen. 

Av de 709 personer som rekryterades fick 354 entecavir och 355 fick lamivudin. Under 
första året definierades 74 patienter, 21 %, i entecavir-gruppen och 67 patienter, 19 %, i 
lamivudin-gruppen som svarande på behandlingen vid vecka 48 och avslutade därför 
behandlingen vid vecka 52. Dessa uppföljdes under 24 veckor. Det var 19 personer, 5 
%, som fick entecavir och 94 personer, 26 %, som fick lamvidun vid vecka 48 som hade 
ej svarat på behandlingen och avslutade den vid vecka 52. Vid vecka 48 hade totalt 247 
personer, 70 %, i entecavir-gruppen och 165 personer, 46 %, i lamivudin-gruppen ett 
virologiskt svar och kunde fortsätta till år två i studien. Av dem som fortsatte till år 2 
var 243 i entecavir-gruppen och 164 i lamivudin-gruppen. 

 

 

Resultat 

Av dem som behandlades under år 2 uppnådde 180, 74 %, av de entecavir-behandlade 
jämfört med 60 st, 37 %, av de lamivudin-behandlade nivåer mindre än 300 kopior 
HBV DNA/mL. Normalisering av ALAT-nivåer skedde hos 193, 79 %, som fick 
entecavir och 112, 68 %, som fick lamivudin under år 2 av studien. Serokonversion 
observerades hos 26 patienter, 11 %, och 20 patienter, 12 %, i entecavir- respektive 
lamivudingrupperna.  

Totalt uppnåddes kumulativt HBV DNA nivåer av mindre än 300 kopior/mL hos 284 
personer, 80 %, som fick entecavir jämfört med 137 personer, 39 %, som fick 
lamivudin. Den kumulativa ALAT-normalisering under 96 veckors behandling 
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inträffade hos 307 patienter, 87 %, och 280 patienter, 79 %, som fick entecavir jämfört 
med lamivudin. Kumulativ serokonversion uppkom hos 110 patienter, 31 %, och 92 
patienter, 25 %, som fick entecavir respektive lamivudin.  

 

Studie 4. Virological, serological, biochemical outcomes throught 3 years of 

Entecavir treatment in nucleoside-naive Chinese chronic hepatitis B patients (35) 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka effekten och säkerheten i upp till 3 år av behandlingen med 
entecavir hos kinesiska patienter med kronisk HBV- infektion, och som tidigare ej hade 
använt nukleosid-analoger vid behandlingen av sin infektion.  

 

 

Metod 

Detta var en multicenter studie där 26 centra i Kina deltog och som bestod av två delar. 
Första delen av studien var dubbel-blind, randomiserad kontrollerad, där 0,5 mg av 
entecavir jämfördes med 100 mg lamivudin under 96 veckor hos personer med kronisk 
HBV infektion. Andra delen av studien var en öppen roll-over studie upp till 144 veckor 
där patienter som valde att fortsätta med behandlingen övergick till 1,0 mg entecavir 
tills entecavir marknadsfördes i Kina. Studien innehåller också en retrospektiv analys 
där effekt, säkerhet och uppkomsten av resistens värderades i en kohort med patienter 
som fick entecavir i 3 år. Ett kliniskt studietillstånd erhölls av Chinese State Food and 
Drugs administration, SFDA.  

Effekten av entecavir undersöktes genom virologiska (nivåer av HBV DNA), 
serologiska (mängd HBeAg/antikroppar mot HBeAg) och biokemiska 
(serumkoncentration av ALAT) analysmål. HBV DNA mättes genom bDNA assay och 
PCR quantitative assay. Antikroppar mot HBeAg och koncentrationen av HBeAg 
utvärderades genom en AxSYM microparticle enzyme immunoassay. Genotypisk 
resistens testades genom TrugeneTM HBV Genotyping kit. De möjliga prover till detta 
var från patienter som fick entecavir i minst 96 veckor med upptäckbara HBV DNA 
nivåer, mer än 300 kopior/mL, vid vecka 96 eller 144 eller patienter som fick 
virologiskt genombrott under behandling.  

För att bevisa överlägsen effektivitet av entecavir över lamivudin angående det primära 
målet, nivåer av HBV DNA, erhöll 225 patienter per behandlingsgrupp 90 % styrka hos 
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testet, power. Med detta menas att det var 90 % sannolikhet med 225 personer per 
behandlingsgrupp att förkasta nollhypotesen, att entecavir påverkade HBV DNA 
nivåerna lika mycket som lamivudin. Den retrospektiva analysen under år 3 kohorten 
undersökte andelen behandlingssvar vid år 3 i relation till det totala antalet kohort 
deltagare som tillgängliga data fanns för vid tidpunkten, d.v.s. en tvärsnittsmetod.  

Svar på behandling bedömdes vid vecka 52 och baserades på provsvar som togs under 
vecka 48. Patienter med konsoliderat (CR) svar, d.v.s. de som svarade på behandlingen, 
definierades som HBeAg positiva patienter och de patienter där HBV DNA nivåer 
uppmätts till mängder mindre än 0,7 MEq/mL, ALAT-nivåer mindre än 1,25 gånger den 
övre normalgränsen och varit HBeAg-negativa i minst 24 veckor. För HBeAg negativa 
patienter angavs ett konsoliderat svar som HBV DNA nivåer mindre än 0,7 MEq/mL 
för minst 24 veckor och ALAT nivåer mindre än 1,25 gånger den övre normalgränsen. 
De patienter som uppnådde ett konsoliderat svar under vecka 48-96  avbröt 
behandlingen och följdes upp 24 veckor därefter. Det fanns också patienter som 
uppnådde ett partiellt svar, PR. Patienterna inom denna grupp ansågs vara de som erhöll 
HBV DNA nivåer mindre än 0,7 MEq/mL men mötte inte kriterierna för CR och kunde 
rekryteras till den s.k. roll-over perioden. Det fanns också patienter som var virologiska 
icke-svarare med HBV DNA över 0,7 MEq/mL. Dessa patienter kunde vid 48 och 96 
veckors behandling välja att avsluta den experimentella behandlingen för att därefter 
följas upp under 24 veckor och påbörja den specifika behandling som deras läkare 
rekommenderade. Ett annat alternativ var att de virologiska svarande kunde fortsätta 
behandlingen och hoppa över till del två av studien, den s.k. roll-over perioden. De 
patienter som efter 96 veckors behandling upplevde virologiskt genombrott (HBV DNA 
nivåerna började öka igen efter att ha minskat), återfall under uppföljningsperiod av 24 
veckor eller inte uppnådde CR kriterier rekryterades till roll-over studien där de fick 1,0 
mg entecavir.  

Patienterna skulle vara minst 16 år men inte äldre än 65 år med kronisk HBV infektion 
och kompenserad leversjukdom (INR ≤ 1,5, total bilirubinnivå ≤ 2,5 mg/dL, serum 
albumin ≥ 3,0 g/dL och ingen historia eller bevis på leverkoma, ascites eller variceal 
blödning).  

Patienterna skulle minst 12 veckor innan screening ha nivåer av mer än 100 000 HBV 
DNA kopior/mL som analyserades med valfritt kommersiellt test och vid screening ha 
serum HBV DNA nivåer av mer eller lika med 3,0 MEq/mL via QuantiplexTM  bDNA 
assay. Serum ALAT-nivåer skulle vara 1,3–10,0 gånger den övre normalgränsen minst 
12 veckor innan screening och vid screening. Både HBeAg negativa och positiva 
patienter kunde inkluderas i studien.  

Totalt rekryterades, screenades och randomiserades 519 patienter till ett av 
studieläkemedlen. Av de 519 patienter som rekryterades, randomiserades 258 patienter 
till entecavir och 261 patienter till lamivudin. Till år 2 fortsatte 193 från entecavir-
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gruppen och 145 från lamivudin-gruppen. Det var bara partiella svarare som fortsatte in 
i år 2 varav efter 96 veckor patienterna undersöktes för resultat av behandlingen för den 
första delen av studien. Till år 3:s roll-over studie fortsatte 160 patienter och fick 1,0 mg 
entecavir under 48 veckor.  

 

Resultat 

Den kumulativa andel av patienter som uppnådde mindre än 300 HBV DNA kopior/mL 
var 204, 79 %, och 121, 46 %, med entecavir respektive lamivudin efter 96 veckors 
behandling. Kumulativ normalisering av ALAT skedde hos 248 patienter, 96 %, i 
entecavir-gruppen och 241, 92 %, i lamivudin-gruppen. Förlorande av HBeAg 
uppnåddes av 61 patienter, 27 %, och 59 patienter, 27 % i entecavir-gruppen respektive 
lamivudin-gruppen. Serokonversion skedde hos 48, 21 %, och 51, 23 %, av dem som 
fick entecavir respektive lamivudin.  

Av de patienter, 160 st, som fick behandlingen under 144 veckor var det 149 patienter 
som hade användbara prover vilka kunde tolkas. Det var 133, 89 %, som hade 
oupptäckbara nivåer av HBV DNA och hos 129, 86 %, skedde det ALAT-
normalisering. Serokonversion rapporterades hos 12 personer, 8 %, och avsaknad av 
HBeAg hos 30 personer, 20 %.  

 

 

Studie 5. Efficacy of entecavir with or without tenofovir disoproxil fumarate for 

nucleos(t)ide-naive patients with chronic hepatitis B (36) 

 

Syfte 

Denna studies syfte vara att evaluera effekten och säkerheten av entecavir med tillägg 
av Tenofovir disoproxil fumarat jämfört med entecavir under 100 veckor.  

Metod 

Detta var en öppen, randomiserad, multicenter, fas 3b och överlägsenhetsstudie hos 
naiva nukleosidanalog HBeAg positiva eller negativa patienter med kronisk HBV 
infektion. Patienterna fick under 100 veckor en gång dagligen 0,5 mg entecavir med 300 
mg tenofovir disoproxil fumarat eller enbart 0,5 mg entecavir. Mellan april 2007 till 
november 2008 rekryterades patienter från 69 centra över 13 länder. Studien skedde 
enligt de etiska principerna av Helsingforsdeklarationen och skriftligt informerat 
samtycke erhölls av alla studiens deltagare. Alla patienter som slutade behandling innan 
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och vid 100 veckor uppföljdes för ytterligare 24 veckor. Vid studiens behandlingsslut 
kunde ytterligare behandling med redan kommersiella terapier användas om utredaren 
godkände detta. 

Det primära målet för denna studie var andelen av patienter som uppnådde nivåer av 
HBV DNA på mindre än 50 IU/mL, cirka 300 HBV DNA kopior/mL, vid vecka 96. De 
sekundära målen var normalisering av ALAT-nivåer (1 gång mindre än den övre 
normalgränsen), avsaknad av HBeAg, HBeAg serokonversion, avsaknad av HBsAg, 
andel patienter som uppnådde HBV DNA nivåer mindre än 50 IU/mL vid vecka 48 och 
andelen patienter, baserat på deras HBeAG status (om de var HBeAg positiva eller 
inte), som vid vecka 48 och 96 uppnådde nivåer av HBV DNA mindre än 50 IU/mL. 

Serumnivåerna av HBV DNA mättes genom Roche Cobas TaqMan HPS assay 
(Branchburg, NJ) och antivirala resistensmutationer fastställdes genom Trugene HBV 
genotyping assay där sekvensering av HBV polymerasgenen undersöktes. Studiens 
effektanalyser grundades på de patienter som fick ett av studieläkemedlen, modifierad 
intention-to-treat analys. De patienter som avslutade behandlingen före vecka 96 ansågs 
som misslyckad behandling.  

Urvalsstorleken av 384 patienter ansågs ge 80 % styrka (power) hos testet att bevisa 
kombinationsbehandlingens överlägsenhet (att kombinationsbehandlingen var bättre än 
enbart entecavir) över entacvir angående det primära målet d.v.s. det var 80 % 
sannolikhet att förkasta nollhypotesen (kombinationsbehandlingen var inte bättre än 
entecavir). Detta baserades på en svarsfrekvens för HBeAg positiva patienter på 85 % 
för kombinationsbehandlingen och 70 % för monoterapi med ETV. För HBeAg 
negativa patienter skulle svarsfrekvensen vara 95 % för kombinationen av de två 
studieläkemedlen och 90 % för monoterapi. Detta gällde också bara om 70 % var 
HBeAg positiva och 30 % var HBeAg negativa av patienterna. Urvalsstorleken gav 
också 80 % power för de sekundära endpointen, andel av HBeAg positiva patienter som 
uppnådde 50 IU/mL (mindre än 300 HBV DNA kopior/mL) vid vecka 96. 
Kombinationsbehandlingen ansågs vara bäst i både de primära och sekundära målen 
(andelen av patienter med mindre än 50 IU/mL HBV DNA nivåer total population och 
bara HBeAg positiva patienter) om p-värdet var mindre än 0,05. 

Patienter som inkluderades i denna studie var män och kvinnor som var minst 16 år med 
HBeAg positiv eller negativ kronisk HBV infektion.  De skulle ha mätbara nivåer av 
HBsAg vid screening, över 24 veckor innan eller mindre än 24 veckor innan screening 
och negativa IgM core antikroppar. Dessutom skulle patienterna också lida av 
kompenserad leversjukdom (serum albumin nivåer ≥ 3g/dL, INR ≤ 1,5 och totalt serum 
bilirubin vilket ≤ 2,5mg/dL). Vid screening skulle HBeAg positiva patienter ha 
serumnivåer av HBV DNA över 172 000 IU/mL, d.v.s. cirka 106 kopior/mL. För 
HBeAG negativa var denna siffra över 17 200 IU/mL, 105 kopior/mL. När patienterna 
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screenades och minst 12 veckor innan screening skulle ALAT-nivåerna vara 1,3 gånger 
och 10 gånger mindre än den övre normalgränsen.  

I denna studie rekryterades 384 patienter varav 198 till ETV+TDF och 186 till ETV. Av 
dessa 348 patienter behandlades 182 med 0,5 mg ETV och 197 med 0,5 mg ETV+ 300 
mg TDF. Det var 170 patienter som fick ETV och 174 patienter som fick 
kombinationsbehandling som fullföljde 100 veckors behandling. 309 patienter fick 
kommersiell anti-HBV behandling av vilka 170 kom från ETV-gruppen och 174 kom 
från ETV+TDF gruppen. De 3 andra patienterna var patienter som slutade behandlingen 
innan 96 veckor. Av de patienter som erbjöds 24 veckors uppföljningsperiod 
accepterade 50 patienter detta. Det var 17 patienter som hade fått ETV och 15 patienter 
som hade fått ETV+TDF som slutförde uppföljningsperioden. 

 

 

Resultat 

Vid vecka 96 hade 164 personer, 83,2 %, och 139 personer, 76,4%, som fick ETV+TDF 
respektive ETV uppnått HBV DNA nivåer under 50 IU/mL. Normalisering av ALAT-
nivåer skedde hos 149 personer, 81,9%, i ETV-gruppen och 136 personer, 69,0%, i 
ETV-+TDF gruppen. HBeAg förlust hade skett hos 49 st, 38,9%, i ETV gruppen och 41 
st, 29,7%, i ETV+TDF gruppen. HBeAg serokonversion hade efter 96 veckor uppnåtts 
av 41 personer, 32,5%, som fick ETV och 30 personer, 21,7%, som fick ETV+TDF.  
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DISKUSSION 

 

Kronisk hepatit B är en allvarlig virusinfektion som drabbar få personer men årligen dör 
mellan 500 000- 100 000 00 personer i hela världen från komplikationer av kronisk 
HBV infektion (8, 10). Antalet drabbade har sedan 1982 sjunkit kraftigt då HBV- 
vacciner började användas för att minimera antal drabbade. Men fortfarande finns det 
många som utvecklar kronisk HBV infektion och en stor reservoar av redan kroniskt 
infekterade personer. Dessutom har det på senare år uppkommit s.k. vaccin escape 
mutants, muterad HBV där vaccinet ger ett sämre skydd. Därför är det ännu viktigare 
för närvarande med att en effektiv behandling finns för att förhindra cirrhos och ultimat 
levercancer.  

Under detta arbete har 5 randomiserade, kontrollerade studier använts för att kunna 
besvara arbetets frågeställning. I 4 av studierna jämfördes effekten av entecavir med 
lamivudin under olika tidslängder medan den femte studien undersökte effekten av 
kombinationsbehandling med entecavir och tenofovir med monoterapi av entecavir. 
Alla studier sponsrades av Bristol-Meyers Squibb som är det enda läkemedelsföretag 
som för närvarande har rätt att producera entecavir. Dessutom använder alla studier 
olika analysmetoder vilket kan påverka resultaten då olika tester är olika känsliga. 
Studierna undersöker i princip samma saker men med olika primära och sekundära mål. 
De två första studierna fokuserade på histologisk förbättring medan de tre andra 
fokuserade på virologisk förbättring.  

Den första studien var en randomiserad kontrollerad studie där effekten av 0,5 mg 
entecavir jämfördes med 100 mg lamivudin hos HBeAg positiva patienter med kronisk 
hepatit B under 52 veckor. Studien visade att entecavir var mer potent än lamivudin i att 
förbättra leverhistologin, normalisera enzymnivåer av serum-ALAT och minskad 
virusreplikationen så att viruskopior i serum ej var mätbara. Detta tyder på att den 
underliggande inflammationen mildrades då virusreplikationen hämmades. Då den 
underliggande leverinflammationen förbättrades (226 patienter, 72 %, som fick 
entecavir hade förbättrat sin histologi med minst 2 poäng på Knodells 
inflammationsskala) skulle det kunna vara ett tecken på att risken för hepatocellulär 
carcinom och slutstadier leversjukdom kan reduceras. Däremot kan man inte vara säker 
över detta då flera studier behövs för att bevisa detta. Den stora fördelen entecavir har 
jämfört med lamivudin är att liten eller ingen alls resistensutveckling uppkommer hos 
nukleosidnaiva patienter.  

Den andra studien var också en randomiserad kontrollerad studie som jämförde effekten 
av 0,5 mg entecavir med 100 mg lamivudin. Denna studie delade många likheter med 
den första studien men den stora skillnaden var att patienter var HBeAg negativa. 
Däremot var studiedesign och utförande väldigt lika. I denna studie visades det också att 
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entecavir hämmade HBV DNA replikationen bättre än lamivudin då det var flera 
personer som hade fått entecavir som hade omätbara nivåer av HBV DNA vid vecka 48 
och omfattningen av minskning i HBV DNA från dessa patienters baslinjer. Det var 
också fler patienter som hade fått entecavir där det skedde normalisering av serum 
ALAT och histologisk förbättring. Detta tyder på att både virusreplikationen hämmas 
effektivt av entecavir men också att graden av leverinflammation mildrades. HBeAg 
negativa patienter är svårare att bedöma om de svarar på behandling då de saknar 
HBeAg proteinet som vanligtvis används som markör på aktiv virusreplikation.  

Båda studierna undersökte effekten av entecavir jämfört med lamivudin under 52 
veckor. Därför kan man inte säga något om entecavir långtidseffekt och säkerhetsprofil 
under en längre behandling. En sak är säker, de flesta patienter faller tillbaka när de 
avslutar behandlingen. Således behövs flera studier för att bestämma hur länge man ska 
behandla kronisk HBV infektion med entecavir för att få god prognos. Det upptäcktes 
heller ingen resistensutveckling mot entecavir. 

I den tredje studien undersöktes entecavir med lamivudin för att ta reda på om längre 
behandling, 96 veckor, med entecavir kunde vara att föredra hos HBeAg positiva 
patienter. Denna studie visade att även vid längre behandling med entecavir uppehölls 
resultaten och att entecavir var mer potent än lamivudin i att hämma virusreplikationen 
och bättre kontroll av inflammationen skedde, eftersom fler personer som hade fått 
entecavir hade icke-mätbara nivåer av HBV DNA och ALAT-normalisering efter 96 
veckors behandling.  Dock baserades dessa data på de patienter som var virologiska 
svarare vid vecka 96.  

I denna studie beskrevs inte vilka inklusionskriterier som användes vilket gör att det inte 
går att veta vilka patienter som fick vara med. Det var många patienter som försvann 
från lamivudingruppen under 96 veckors behandling.  Det var 147 patienter i lamivudin 
gruppen som klassades som icke-svarare medan bara 93 patienter klassades som 
svarare. För entecavirgruppen var dessa siffror 27 st som klassades som icke-svarare 
och 111 st som svarare under 96 veckors behandling. Detta gör att man kan anta att 
vissa av patienterna var resistent mot lamivudin på grund av den lilla andel som svarade 
på den behandlingen. I andra studier brukar resultatet för lamivudin vara mycket högre 
efter 1 års behandling med lamivudin. Dessutom att bara 60 patienter av 164 st som 
behandlades med lamivudin under år 2 uppnådde HBV DNA nivåer under 300 
kopior/mL tyder på att något inte stämmer. Grupperna var vid start väl balanserade i 
antal patienter men då inklusionskriterierna inte nämns kan man inte anta att 
lamivudingruppen var väl balanserad i patienternas förutsättningar att svara på 
behandlingen. Det tyder resultaten på också då det var nästan en skillnad på 100 
personer mellan grupper som fortsatte till år 2.  

Den fjärde studien var den sista randomiserade och kontrollerade studien som 
undersökte effekten av entecavir med lamivudin hos nukleosidnaiva patienter med 
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kronisk hepatit B infektion under 144 veckor. Efter 96 veckor visades det sig att fler 
patienter som hade fått entecavir hade halter av HBV DNA som var mindre än 300 
kopior/mL. Det tyder på att i denna studie var entecavir bättre än lamivudin att hämma 
virusreplikationen hos kinesiska patienter med kronisk hepatit B. Det var ingen 
signifikant skillnad i normalisering av leverenzymet ALAT mellan 
behandlingsgrupperna. Men med resultaten från halterna av HBV DNA kan man anta 
att när eftersom virusreplikationen hämmades mer i entacvir gruppen förbättrades också 
inflammationen. Detta leder till att risken för allvarliga komplikationer som fibros och 
hepatocellulär carcinom minimeras.  

Under år 3 ökades dosen av entecavir till 1,0 mg från 0,5 mg då de patienter som hade 
fått lamivudin rekryterades också till del 2 av studien med entecavir-patienter. Denna 
högre dos kan ha förbättrat effekten av entecavir men det behövs flera studier där 
långtidseffekten av bara 0,5 mg entecavir undersöks. Dessutom nämndes det inte om de 
patienter som var med i del 2 av studien kom helt från lamivudingruppen eller om det 
var en blandning av patienter från de båda grupperna. Det hade varit intressant att få 
veta fördelningen av patienter som ingick i del 2 av studien. För närvarande 
rekommenderas dosen 1,0 mg till lamivudinresistenta patienter med kronisk hepatit B. 
Däremot finns det inga bevis som tyder på att för nukleosidnaiva patienter är en högre 
dos av entecavir att föredra.  

I denna studie slutade de patienter som klassades som svarare, CR, med behandlingen 
och följdes upp för ytterligare 24 veckor. Detta lämnade kvar de patienter som 
uppnådde viral dämpning men inte HBeAg serokonversion och de som inte nådde viral 
dämpning under den utsatta tiden. Denna grupp representerar inte patienterna med 
kronisk hepatit B ute i verkligheten vilket gör att resultaten kan variera. Dessutom 
undersöktes risken för entecavir resistens in en populationsgrupp som hade en högre 
risk att utveckla möjlig resistens mot entecavir. Detta stämmer heller inte in med den 
generella patientpopulationen. Därför ska siffrorna om ingen entecavir resistens tas 
försiktigt.  

I den sista studien undersöktes effekten av kombinationsbehandling, ETV+TDF, jämfört 
med monterapi av entecavir hos både HBeAg positiva och negativa patienter under 96 
veckor. Studien kunde inte visa att kombinationsbehandling med en nukleosid- och en 
nukleotidanalog var bättre än bara monoterapi i helhet. Däremot sågs hos HBeAg 
positiva med höga virusmängder, över 108 IU/mL, att kombinationsbehandlingen var 
överlägsen. Om denna observation är viktig för framtidens behandling är ännu okänd 
men idag är det känt att för patienter med höga virusmängder tar det längre att uppnå 
omätbara halter av HBV DNA. En snabb minskning i HBV DNA nivåer hos patienter 
med höga mängder av HBV DNA skulle kunna vara viktig för att minimera risken för 
resistensutveckling. Däremot har det ännu inte upptäckts någon resistens mot entecavir 
eller tenofovir då båda läkemedlen är potenta inhiberare av virusreplikation.  
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Denna studie saknade en analysgrupp av patienter som behandlades med monoterapi 
med tenofovir vilket hade kunnat visa om kombinationsbehandlingen var bättre än bara 
tenofovir. Dessutom var det inte en jämn fördelning över patienter med HBeAg 
positivitet eller negativitet. Det hade kanske varit bättre att bara undersöka en av 
populationstyperna. Behandlingstiden, 2 år, i denna studie var kort för att bedöma 
resistensutveckling med en kombinationsbehandling. Därför skulle 
kombinationsbehandling behöva undersökas under en längre tid för att kunna bestämma 
om kombinationsbehandling är en fördel angående resistensutveckling. Dessutom var 
studien öppen så patienterna och läkarna visste vilket läkemedel patienterna fick vilket 
kan ha påverkat resultat. Därför hade det varit bättre om studien var dubbel-bländad.  

Alla studierna stöder, vilket är ett godtaget faktum idag, att tidig reducering av 
virusmängder ger bättre behandlingsresultat och mindre risk för resistensutveckling. 
Dessutom, ett återkommande faktum var att resistensutveckling mot entecavir sällan 
och inte alls sågs i dessa fem studier. Däremot finns det en risk för resistensutveckling 
hos lamivudinresistenta patienter så att det måste finnas någon korsmutation vilket gör 
att dessa patienter måste undersökas noga. Dessutom verkar HBeAg förlust och HBeAg 
serokonversion inte vara vanligt, i alla fall inget som sker hos de flesta drabbade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

SLUTSATS 

 

Entecavir är mera effektivt än lamivudin vid behandling av kronisk HBV infektion då 
läkemedlet är mera potent med att hämma virusreplikation hos både HBeAg negativa 
och positiva nukleosidnaiva patienter. Dessutom förbättrar entecavir den underliggande 
leverinflammationen bättre än lamivudin, vilket kunde ses i normaliserade ALAT-
nivåer och Knodells inflammationsskala som användes i de två första studierna.  

Det upptäcktes heller ingen resistens mot entecavir i någon av studierna vilket talar för 
att entecavir är att föredra över lamivudin. Det går ännu inte säga att HBV inte kan 
utveckla resistens mot entecavir men att entecavir verkar ha en hög genetisk barriär mot 
resistens vilket gör att flera mutationer krävs. Däremot finns det inga bevis än så länge 
att kombinationsbehandling med entecavir skulle vara bra för att minimera risken för 
resistensutveckling. Den eventuella nyttan av en kombinationsbehandling där entecavir 
ingår bör undersökas ytterligare. Än så länge har få arbeten publicerats som behandlar 
eventuella fördelar med kombinationsbehandling och längden på en sådan behandling 
med entecavir har bara undersökts i studier som varade i två år. 
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APPENDIX I 

Knodells inflammationsskala 

Periportal +/- 

Bryggande 

nekros 

Poäng Intralobulär 

degeneration 

och fokal 

nekros 

 

Poäng  Portal 

inflammation 

Poäng  Fibros Poäng  

Ingen 0 Ingen  0 Ingen portal 
inflammation 

0 Ingen 
fibros 

0 

Mild gradvis 
nekros 

1 Mild 
(acidofila 
”kroppar”, 
ballong 
degeneration, 
och/eller 
utspridda 
centrum av 
nekros i 1/3 av 
leverns lober 
eller knutor) 

1 Mild (ringa 
mängd av 
inflammatoriska 
celler i mindre 
än 1/3 av 
portasystemet) 

1 Fibrös 
portal 
expansion 

1 

Måttlig gradvis 
nekros 
(involverar 
mindre än 50 % 
av 
portasystemets 
omkrets) 

3 Måttlig 
(involverar 
1/3-2/3 av 
loberna eller 
knutorna) 

3 Måttlig (ökat 
antal 
inflammatoriska 
celler i 1/3-2/3 
av 
portasystemet) 

3 Överbrygg
ande fibros 
(portal-
portal eller 
portal-
central 
kopplingar
) 

3 

Utpräglad 
gradvis nekros 
( involverar mer 
än 50 % av 
portasystemets 
omkrets) 

4 Utpräglad 
(involverar 
mer än 2/3 av 
loberna eller 
knutorna) 

4 Utpräglad (tätt 
packat av 
inflammatoriska 
celler i mer än 
2/3 av 
portasystemet) 

4 Cirrhos 4 

Måttlig gradvis 
nekros 
med 
sammanlänkade
nekros 

5       

Utpräglad 
gradvis nekros 
med 
överbryggande 
nekros 

6       

Multilobulär  
nekros 

10       



 

 
 

APPENDIX II  

Ishaks fibrosskala 

Förändring Poäng 

Ingen fibros 0 
Fibrösa expansioner till vissa delar av 
portasystemet med eller utan korta fibrösa septa 

1 

Fibrösa expansioner till de flesta områden av 
portasystemet med eller utan korta fibrösa septa 

2 

Fibrösa expansioner till flesta delar av 
portasystemet med sporadisk överbryggande 
portal-portal delar 

3 

Fibrösa expansioner till portasystemet med 
utpräglad överbryggande portal-portal och portal-
central delar 

4 

Utpräglad överbryggning mellan Portal-portal 
och/eller Portal-central med sporadiska knutor 
(ofullständig cirrhos) 

5 

Cirrhos, troligen eller fastställd 6 
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