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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτδας Β (Hepatitis B virus - HBV) ποικίλλει ση-
μαντικά από άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από παράγοντες περιβαλλοντικούς αλλά και γενε-
τικούς που αφορούν τόσο στον ξενιστή όσο και και στον ίδιο τον ιό. Το Μείζον Σύμπλεγμα
Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex – MHC) περιλαμβάνει τα γονίδια που κα-
θορίζουν την έκφραση των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων (Human Leucocyte Anti-
gens – HLA) τα οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι’ αυτό και οι
πολυμορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της
λοίμωξης από οποιοδήποτε παθογόνο. Σύμφωνα με μελέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης
(Genome Wide Association Studies - GWAS) που έχουν γίνει σε διάφορους πληθυσμούς φαίνεται
ότι οι πολυμορφισμοί αυτών των γονιδίων καθορίζουν σημαντικά την πορεία της HBV λοίμωξης.
Έχει δειχθεί ότι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί τόσο στά HLA τάξης Ι όσο και στα HLA τάξης ΙΙ γό-

Ο ρόλος των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων
(HLA – Human Leukocyte Antigens) και των γενετικών τους
πολυμορφισμών στην λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β
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Εισαγωγή

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι δυνητικά
απειλητική για την ζωή και αποτελεί ένα μείζον πρό-
βλημα για την δημόσια υγεία παγκοσμίως.1 Αν και η
λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι κατά κανόνα
οξεία και αυτοπεριοριζόμενη νόσος, σε ένα ποσοστό
5% - 10% των μη εμβολιασθέντων ενηλίκων ατόμων
και των παιδιών άνω των πέντε ετών μπορεί να μετα-
πέσει σε χρονιότητα. Το 15% - 25% των ατόμων με
χρόνια ηπατίτιδα Β μπορεί να οδηγηθούν σε επιπλοκές
της νόσου, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του
ήπατος, της ηπατικής ανεπάρκειας και του ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου.2-3 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δε-
δομένα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας τα άτομα με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπα-
τίτιδας Β ανέρχονται στα 240 εκατομμύρια περίπου
παγκοσμίως, ενώ 686.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετη-
σίως από χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β, κίρρωση του
ήπατος ή ηπατοκυτταρικό καρκίνο που οφείλεται στον
ιό της ηπατίδας Β.4 Επιπλέον, ο ιός της ηπατίτιδας Β
είναι υπεύθυνος σε ένα ποσοστό περίπου 80% όλων
των περιπτώσεων καρκίνου του ήπατος.5

Η πορεία της HBV λοίμωξης φαίνεται ότι επηρεάζε-

ται σημαντικά από το γενετικό υπόβαθρο του ξενιστή
που αφορά σε πολυμορφισμούς γονιδίων τόσο στην
περιοχή του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότη-
τας (MHC – Major Histocompatibility Complex) όσο
και σε περιοχές έξω από αυτό.

Το Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας υπάρχει
σε όλα τα σπονδυλωτά και  απαρτίζεται από ένα σύ-
νολο στενά συνδεδεμένων γονιδίων που καθορίζουν
την έκφραση συγκεκριμένων γλυκοπρωτεϊνών επιφα-
νείας των κυττάρων τους, οι οποίες παρουσιάζουν τα
πεπτιδικά αντιγόνα προς αναγνώριση από τους Τ κυτ-
ταρικούς υποδοχείς (ΤCR – T cell receptors).6 Οι πρω-
τεΐνες αυτές στον άνθρωπο καλούνται ανθρώπινα
λευκοκυτταρικά αντιγόνα – HLA (Human Leukocyte
Antigens – HLA), και διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανοσία έναντι όλων των παθογόνων, στην
αναγνώριση του «εαυτού» από το «μη εαυτό», στην
ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων  και στις αυτο-
άνοσες παθήσεις.7 Τα HLA γονίδια ή αλλιώς το Μείζον
Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας του ανθρώπου εντοπί-
ζονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 σε πε-
ριοχή που χαρακτηρίζεται ως η πιο πολυμορφική του
ανθρώπινου γονιδιώματος.8

Τα HLA γονίδια υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγο-
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νίδια συσχετίζονται με προδιάθεση για μετάπτωση της λοίμωξης σε χρονιότητα, ενώ ταυτόχρονα άλλοι έχουν
συνδεθεί με προστασία από την ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας Β. Γονιδιακοί πολυμορφισμοί στην περιοχή
των HLA-DR και κυρίως των HLA-DP έχουν συσχετισθεί από σειρά μελετών με την αυτόματη κάθαρση του
HBsAg ή και την εκρίζωση του ιού σε χρόνιους φορείς. Η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης του ιού έχει και
αυτή συνδεθεί με συγκεκριμένα αλληλόμορφα των HLA γονιδίων. Αναφορικά με την απαντητικότητα των
ατόμων στον εμβολιασμό φαίνεται ότι άλλοι σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί (SNPs - Single Nucleotide
Polymorphisms) των HLA γονιδίων, και κυρίως των τάξης ΙΙ, συνδέονται με αντίσταση στον εμβολιασμό ενώ
άλλοι με παραγωγή υψηλού τίτλου αντισωμάτων. Ωστόσο, τα συμπεράσματα για την συσχέτιση των διαφό-
ρων HLA πολυμορφισμών με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στους
πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων και συχνά μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. Συνεπώς, είναι ανα-
γκαία η διενέργεια περαιτέρω μελετών σε περισσότερους πληθυσμούς και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των HLA πολυμορφισμών στην παθογένεση της HBV λοί-
μωξης και να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη παρακολούθηση αυτών των ασθενών με την βοήθεια κα-
τάλληλων γενετικών δεικτών στο μέλλον.



ρίες, τα HLA τάξης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και κωδικοποιούν μόρια
που διαφέρουν ως προς τη δομή, τη λειτουργία, την
έκφραση και την κατανομή τους στα κύτταρα του αν-
θρώπινου οργανισμού.  Τα HLA τάξης Ι και ΙΙ ανήκουν
στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών, είναι δια-
μεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες και έχουν διαφορετική
δομή και λειτουργία μεταξύ τους. Το μόριο των HLA
τάξης Ι (A, B και C) αποτελείται από δύο πολυπεπτιδι-
κές αλυσίδες, μια βαριά α-αλυσίδα και μια ελαφριά β-
αλυσίδα, η οποία καλείται β2 μικροσφαιρίνη και το
γονίδιό της εδράζεται στο χρωμόσωμα 15. Η βαριά α-
αλυσίδα είναι μια πολυμορφική διαμεμβρανική γλυ-
κοπρωτεΐνη που κωδικοποιείται από γονίδια που
εδράζονται στο χρωμόσωμα 6, στην περιοχή του
MHC. Το εξωκυττάριο τμήμα της α-αλυσίδας αποτε-
λείται από τρία πεδία (α1, α2 και α3). Οι περιοχές κω-
δικοποίησης των α1 και α2 πεδίων σχηματίζουν την
σχισμοειδή θήκη σύνδεσης του HLA μορίου τάξης Ι με
τα πεπτιδικά αντιγόνα και είναι αυτές που εμφανίζουν
τον μεγαλύτερο πολυμορφισμό. Η σύνδεση αυτή
πραγματοποιείται μέσω αλληλουχιών αμινοξέων που
εφαρμόζουν στις συμπληρωματικές προς αυτές πολυ-
μορφικές εσοχές της θήκης.

Το μόριο των HLA τάξης ΙΙ (DR, DQ και DP) είναι ένα
ετεροδιμερές που διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη
και αποτελείται  από μια α και μια β αλυσίδα. Τα εξω-
κυττάρια τμήματα και των δύο πεπτιδικών αλυσίδων
αποτελούνται από δύο πεδία α1, α2 και β1, β2 αντί-
στοιχα. Η γενετική περιοχή των HLA τάξης ΙI περλαμ-
βάνει τους γενετικούς τόπους που κωδικοποιούν για
τα HLA-DR, DQ και DP αντιγόνα. Η DR περιοχή περι-
λαμβάνει ένα μονομορφικό γονίδιο για την α-αλυσίδα
των DR (DRA) και εννέα γονίδια για την β-αλυσίδα
(DRB1-9). Από αυτά το DRB1 είναι το πλέον πολυμορ-
φικό με εκατοντάδες αλληλόμορφα γονίδια. Οι DQ και
DP περιοχές περιλαμβάνουν δύο Α και δύο B γονίδια
αντιστοίχως (DQA1, DQA2, DQB1, DQB2, DPA1, DPA2,
DPB1, DPB2). 

Τα HLA τάξεως ΙΙΙ γονίδια κωδικοποιούν μόρια που
εμπλέκονται στην παρουσίαση του αντιγόνου αλλά παί-
ζουν ρόλο και στην ανοσιακή απάντηση όπως τα μόρια
C2, C4 και ο παράγοντας Β του συμπληρώματος.6-7

Τα HLA τάξεως Ι μόρια εκφράζονται σε όλα τα εμ-
πύρηνα κύτταρα και παρουσιάζουν ενδοκυττάρια πε-
πτιδικά αντιγόνα στον Τ κυτταρικό υποδοχέα των CD
8+ T λεμφοκυττάρων (CTLs – Cytotoxic T Lymphocy-
tes). Τα HLA τάξεως ΙΙ μόρια εκφράζονται μόνο στην
επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων
(δενδριτικά, μακροφάγα, Β λεμφοκύτταρα) και παρου-
σιάζουν εξωκυττάρια αντιγόνα στα CD4+ T βοηθητικά
λεμφοκύτταρα. 

Συνεπώς, τα HLA αντιγόνα παίζουν καταλυτικό
ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι’ αυτό και οι πολυ-
μορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι

δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της λοίμωξης
από οποιοδήποτε παθογόνο.9 Αναφορικά με τον ιό
της ηπατίτιδας Β τα HLA αντιγόνα τάξης Ι συνδέονται
και παρουσιάζουν στα κυτταροτοξικά T λεμφοκύτ-
ταρα CD8+ (CTLs - Cytotoxic T Lymphocytes) τα πεπτί-
δια του ιού της ηπατίτιδας Β ενισχύοντας έτσι την
ικανότητα τους να  αναγνωρίζουν και να σκοτώνουν
τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό.10 Από την
άλλη πλευρά φαίνεται ότι ένα μέρος των ιικών πρω-
τεϊνών ακολουθεί την εξωγενή οδό επεξεργασίας και
παρουσίασής τους στην επιφάνεια των αντιγονοπα-
ρουσιαστικών κυττάρων του ξενιστή (APCs – Antigen
Presenting Cells) μέσω HLA αντιγόνων τάξης ΙΙ στα
CD4+ T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία παρουσία
της ιντερλευκίνης-2 - IL-2 διαφοροποιούνται προς Τ-
βοηθητικά κύτταρα τύπου 1 - Τh-1 κύτταρα.11-12 Πολ-
λές μελέτες μέχρι σήμερα όπως των Thio και συν.13  και
των Matsuura και συν.14 δείχνουν ότι η αποτελεσματι-
κότητα στην παρουσίαση των αντιγόνων του ιού ποι-
κίλει ανάλογα με τον πολυμορφισμό των HLA
αντιγόνων.

HLA πολυμορφισμοί και προδιάθεση
για χρόνια HBV λοίμωξη

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέ-
τες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα HLA αντιγόνα και οι
αντίστοιχοι πολυμορφισμοί των γονιδίων τους συσχε-
τίζονται με την χρόνια ηπατίτιδα Β σε διάφορους πλη-
θυσμούς. 

HLA τάξεως Ι: Αναφορικά με τα HLA τάξης Ι, έχει
δειχθεί από τους Thio και συν.13 ότι το HLA-B*08 συ-
σχετίζεται ανεξάρτητα αλλά και στα πλαίσια του καλά
διατηρημένου απλοτύπου A*01; B*08; DRB1*03 στα
άτομα της Καυκάσιας φυλής με την χρόνια ηπατίτιδα
Β. Μάλιστα ο τελευταίος απλότυπος σε μια προσπά-
θεια ερμηνείας αυτής της συσχέτισης συνδέεται με
ελαττωμένη παραγωγή κυτταροκινών τύπου 1, συμ-
περιλαμβανομένης της ιντερλευκίνης 2, της ιντερφε-
ρόνης-γ και της ιντερλευκίνης 12. Η ίδια μελέτη έδειξε
συσχέτιση και των απλοτύπων B*44; Cw*16:01 και
B*44; Cw*05:01 με την προδιάθεση για χρόνια ηπατί-
τιδα Β.13 Επίσης, τα αλλληλόμορφα HLA Α*02:06 και
HLA B*35 βρέθηκαν να συσχετίζονται με την χρόνια
παραμονή του ιού σε μια μελέτη που περιελάμβανε
δύο πληθυσμούς από την Ταϊβάν.15 Σε μελέτη χαρτο-
γράφησης μεγάλης ακρίβειας (Fine mapping) των
Meng Zhu et al. που έγινε πρόσφατα και περιελάμ-
βανε άτομα Κινεζικής καταγωγής βρέθηκε ότι ο πολυ-
μορφισμός rs3130542 που εδράζεται κοντά στην
περιοχή των HLA-C, στη θέση 22q11.21 συσχετίζεται
με την μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα.
Μάλιστα, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού έδει-
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ξαν ότι ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός συνδέεται
με την λευκίνη στη θέση 15 (Leu-15) του μορίου των
HLA-C, φαινότυπος που φαίνεται ότι συσχετίζεται και
αυτός με την χρόνια ηπατίτδα. Ο πολυμορφισμός
αυτός σε επίπεδο πρωτεΐνης εδράζεται στο οδηγό πε-
πτίδιο του μορίου και πιθανώς συμβάλλει στην δια-
μεμβρανική μεταφορά και τοποποθέτησή της.16 Τα
παραπάνω συμπεράσματα έρχονται σε συμφωνία και
με προηγούμενες μελέτες όπως των Hu και συν.17

αλλά και των Montgomery SB et al οι οποίοι έδειξαν
επιπλέον ότι το αλληλόμορφο το οποίο φέρει αδενίνη
(Α) στην θέση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού
συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης του
HLA-C αντιγόνου στην επιφάνεια των κυττάρων.18

HLA τάξεως ΙΙ: Τα αλληλόμορφα HLA-DRB1*11,
HLA-DRB1*12 και φαίνεται ότι συσχετίζονται με την
παραμονή του ιού της ηπατίτιδας Β και την μη κά-
θαρσή του σε παγκόσμιο επίπεδο.19 Τα DQA1*05:01
και DQB1*03:01 έχουν συσχετισθεί με την χρόνια ηπα-
τίτιδα Β σε πληθυσμούς Κινεζικής και Αφροαμερικα-
νικής καταγωγής.11,20 Σε μια μεγάλη πολυκεντρική με-
λέτη η οποία περιελάμβανε Ασιατικούς πληθυσμούς,
μεμονωμένα αλληλόμορφα και απλότυποι των HLA-
DPA1 και HLA-DPB1, συσχετίσθηκαν με την HBV λοί-
μωξη και την εξέλιξή της σε χρονιότητα ή όχι. Αναλυ-
τικότερα, το αλληλόμορφο HLA-DPA1*02:02 και το
HLA-DPB1*05:01 βρέθηκε ότι συσχετίζονται με την
μετάπτωση σε χρονιότητα της HBV λοίμωξης τόσο
στους Ιάπωνες όσο και στους Κορεάτες.21 Σε επίπεδο
ανάλυσης των σημειακών πολυμορφισμών στην πε-
ριοχή των HLA τάξης ΙΙ, η μελέτη των Zhu και συν.16 et
al έδειξε ότι οι πολυμορφισμοί rs3077 και rs9277535
της HLA-DPA1 περιοχής και  HLA-DPΒ1 αντίστοιχα συ-
σχετίζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με την
μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα. Σε μια
μεγάλη μελέτη χαρτογράφησης, υψηλής ακρίβειας
των περιοχών HLA-DP/DQ, αποδείχθηκε ότι συνολικά
76 σημειακοί πολυμορφισμοί αντικατάστασης μιας
βάσης (SNPs – single nucleotide polymorphisms) μαζί
με ακόμα πέντε 5 περιοχές σε ανισορροπία σύνδεσης
(LD- Linkage Disequilibrium)  συνδέονται ανεξάρτητα
ο ένας από τον άλλο με την ηπατίτιδα Β ενώ η μετάλ-
λαξη rs9277535 στην HLA-DPB1 γενετική περιοχή φά-
νηκε να είναι η πιο σημαντική.22 Ο ίδιος πολυμορφι-
σμός rs9277535 (HLA-DPB 1), και επιπλέον οι
rs9276370 (HLA-DQA2), rs7756516 και rs7453920
(HLA-DQB2), καθώς και ένας νέος πολυμορφισμός ο
rs9366816 κοντά στην περιοχή HLA-DPA3 σχετίζονται
με στατιστικά σημαντικό τρόπο με εμμένουσα HBV
λοίμωξη σύμφωνα με την μελέτη των Chang και συν.23

Επιπλέον ο απλότυπος “Τ-Τ”  των μεταλλάξεων
rs7756516 (HLA-DQB2) και rs9276370 (HLA-DQA2) συ-
σχετίσθηκε με σοβαρή νόσο και χαμηλή θεραπευτική
ανταπόκριση.23 Σε μια άλλη μελέτη σε πληθυσμούς

από την Σαουδική Αραβία βρέθηκαν τρεις επιπλέον
πολυμορφισμοί της περιοχής των HLA-DQ, οι
rs2856718, rs7453920 και rs9275572, οι οποίοι συσχε-
τίσθηκαν με αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρό-
νια ηπατίτιδα Β.24

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των Thomas και
συν.25 που έγινε σε Αμερικανούς τόσο ευρωπαϊκής
όσο και αφρικανικής καταγωγής έδειξε μια οριακή
μόνο συσχέτιση του πολυμορφισμού rs9277535 (HLA-
DPB1) με την κάθαρση του ιού στους αντίστοιχους
πληθυσμούς, εν αντιθέσει με τους Ασιάτες.  Ωστόσο
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναδείχθηκε ένας γο-
νότυπος που αφορά στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή
(3΄UTR – untranslated region) της HLA-DPB1, ο 496GG,
o οποίος συσχετίσθηκε με προδιάθεση για εμμένουσα
HBV λοίμωξη και με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα
έκφρασης των HLA-DP αντιγόνων. Η συγκεκριμένη
μελέτη έδειξε ότι διαφορές στα επίπεδα έκφρασης
των αντιγόνων HLA-DP στην επιφάνεια των κυττάρων
πιθανόν να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμ-
μένουσα HBV λοίμωξη. Είναι φανερό ότι χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό ώστε να διευκρι-
νιστεί πως η ποικίλη έκφραση του μορίου των HLA-
DP στο σημείο της λοίμωξης στο ήπαρ μπορεί να
επηρεάσει την ανοσιακή απάντηση του ξενιστή έναντι
του ιού της ηπατίτιδας Β.25

HLA πολυμορφισμοί και προστασία
από την μετάπτωση της HBV λοίμωξης
σε χρονιότητα

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και HLA γενετικοί πο-
λυμορφισμοί οι οποίοι έχουν συσχετισθεί με προστα-
σία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV
λοίμωξης σε χρόνια μορφή. Όπως φάνηκε από την με-
γάλη πολυκεντρική μελέτη των Nishida και συν.21 Το
αλληλόμορφο HLA-DPB1*02:01 και οι απλότυποι
DPA1*01:03; DPB1*04:01, DPA1*01:03; DPB1*04:02,
και HLA-DPA1*01:03; DPB1*02:01 συσχετίζονται με
προστασία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV
λοίμωξης σε χρονιότητα, σε άτομα Ασιατικής καταγω-
γής. Πιθανώς, οι απλότυποι αυτοί έχουν ως αποτέλε-
σμα διαφορετικό βαθμό συνάφειας σύνδεσης των
HLA-DP με τα εξωκυττάρια αντιγόνα.21 Τα Α – αλληλό-
μορφα δύο γονιδιακών πολυμορφισμών οι οποίοι
εδράζονται στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή των HLA-
DPA1(rs3077) και HLA-DPB1 (rs9277535) έχουν συσχε-
τισθεί με στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου
για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα Β από μελέτες
που έχουν γίνει σε άτομα Κινεζικής καταγωγής.26 Σε
πληθυσμούς Καυκάσιας καταγωγής προστατευτικό
ρόλο φάνηκε να έχει μόνο ο πολυμορφισμός rs3077
στην HLA-DPA1 γενετική περιοχή.27
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HLA πολυμορφισμοί και κάθαρση
του HBsAg ή εκρίζωση του ιού HBV

Η αιφνίδια κάθαρση από τον ορό του HBsAg συμβαί-
νει σε πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με χρόνια ηπα-
τίτιδα Β. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα ο ρυθμός ετήσιας κάθαρσης του αυστραλια-
νού αντιγόνου κυμαίνεται μεταξύ 0,1% - 0,3%.28 Ο μη-
χανισμός στον οποίο βασίζεται αυτό το φαινόμενο
καθορίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ιό
και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Πρώτος
οι Lohr και συν.29 αναγνώρισαν την σημαντικότητα
των  εξειδικευμένων έναντι των αντιγόνων του ιού
HBe/HBcore-Ag T βοηθητικών κυττάρων του ξενιστή.
Η ανοσιακή απάντηση μπορεί να επηρεαστεί από
συγκεκριμένους γονιδιακούς πολυμορφισμούς οι
οποίοι μπορεί να μεταβάλλουν την σύνδεση πεπτι-
δίου – επιτόπου σύνδεσης. Για παράδειγμα, τα γονίδια
HLA-DPA1 και HLA-DPB1 κωδικοποιούν για τις HLA-
DP α και β αλυσίδες, οι οποίες διαμεσολαβούν στην
παρουσίαση του αντιγόνου στα CD4+ T βοηθητικά
λεμφοκύτταρα και συμμετέχουν στην κάθαρση του
HBV. Ιστορικά, το πρώτο HLA αλληλόμορφο που συ-
σχετίσθηκε με την κάθαρση του HBsAg ήταν το HLA
DRB1*13:02 σε έναν πληθυσμό από την Γκάμπια.30

Αυτό το εύρημα, όμως, φάνηκε να επιβεβαιώνεται και
από μελέτες που ακολούθησαν σε πληθυσμούς Ευρω-
παϊκής και Καυκάσιας καταγωγής.19 Μια μετα-ανά-
λυση των ερευνών που ακολούθησαν για την
επίδραση των HLA-DR αλλομόρφων έδειξε ότι τα
HLA-DRΒ1*04 και HLA-DRΒ1*13 είναι αυτά που έχουν
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την HBsAg κά-
θαρση.31

Μια μετα-ανάλυση που έγινε πρόσφατα έδειξε ότι
άτομα τα οποία φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλό-
μορφο με αδενίνη (Α) αντί για γουανίνη (G) στη θέση
του σημειακού πολυμορφισμού HLA-DPB1 rs9277535
και HLA-DPA1 rs 3077 παρουσιάζουν αυξημένη προ-
διάθεση για κάθαρση του αυστραλιανού αντιγόνου.14

Σε μια μεγάλη μελέτη ευρείας γονιδιωματικής συσχέ-
τισης (GWAS) σε άτομα Κινεζικής καταγωγής αναδείχ-
θηκαν τρεις σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί της
περιοχής HLA – DP, οι rs9277535, rs7453920 και
rs2856718, οι οποίοι συσχετίζονται αυξημένη συχνό-
τητα κάθαρσης του HBsAg.32 Από την άλλη πλευρά, σε
πληθυσμούς Ευρωπαϊκής και Αφροαμερικανικής κα-
ταγωγής ο πολυμορφισμός 496 A/G (rs9277534) που
εντοπίζεται στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή (3΄UTR) του
HLA-DPB1 έχει συσχετισθεί με ανάρρωση από HBV
λοίμωξη.25 Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα μιας
μετα-ανάλυσης η οποία έγινε σε ευρεία κλίμακα και
περιελάμβανε 62.050 άτομα από 29 διαφορετικές με-
λέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (GWASs)
από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή οι

πολυμορφισμοί rs9277535 και rs3077 στην HLA–DP
περιοχή του γονιδιώματος μειώνουν σημαντικά τον
κίνδυνο για HBV λοίμωξη και αυξάνουν την πιθανό-
τητα της κάθαρσης του HBV.33 Φαίνεται ότι αυτές οι
περιοχές στις οποίες εδράζονται αυτοί οι πολυμορφι-
σμοί αποτελούν θέσεις σύνδεσης microRNA επηρεά-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάφραση αλλά και
την σταθερότητα του συντιθέμενου mRNA.34 Η προ-
αναφερθείσα μελέτη καθώς και άλλες συναφείς έρευ-
νες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση
συσχετίζουν αυτούς τους πολυμορφισμούς με αυξη-
μένη έκφραση των αντίστοιχων HLA αντιγόνων DPA1
και DPB1 στο ήπαρ κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερ-
μηνεύει και την αποτελεσματικότερη παρουσίαση των
ιικών αντιγόνων στα CD4+ Τ βοηθητικά λεμφοκύτ-
ταρα. Μάλιστα, οι O’Brien και συν.35 στα συμπερά-
σματά τους σχολιάζουν ότι εφόσον η αυξημένη
έκφραση των HLA-DPA1 και HLA-DPB1 συμβάλλει
στην κάθαρση του HBsAg, η ανάπτυξη παραγόντων
οι οποίοι αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης αυτών των
γονιδίων θα μπορούσαν ίσως να συμβάλλουν στην
θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β.35-36

HLA πολυμορφισμοί και κάθετη μετάδοση
του ιού της ηπατίτιδας Β από την μητέρα
στο νεογνό

Η δομή του ιού της ηπατίτιδας Β, τα επίπεδα του DNA
του ιού στον οργανισμό της μητέρας, η κατάσταση
του ανοσοποιητικού της μητέρας και το γενετικό υπό-
βαθρο του νεογνού φαίνεται να καθορίζουν την προ-
διάθεση για κάθετη μετάδοση του ιού. Τα άτομα που
έχουν μολυνθεί μέσω αυτής της οδού βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα
Β.37 Η μελέτη των Xu και συν.38 κατέδειξε ότι το αλλη-
λόμορφο  HLARB1*07 συσχετίζεται με προδιάθεση για
ενδομήτρια μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας Β.

Οι HLA πολυμορφισμοί και η επίπτωσή τους
στην απάντηση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος στον εμβολιασμό έναντι του HBV

Ο ακριβής μηχανισμός που ερμηνεύει την συσχέτιση
των HLA τάξης Ι αντιγόνων δεν έχει αποδειχθεί.
Ιστορικά, χαμηλή απαντητικότητα ύστερα από εμβο-
λιασμό για τον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συσχετισθεί
με εκτεταμένους απλότυπους όπως ο B8-DR3-SC01,
B44-DR7-FC31 and B18-DRB1*0301-DQB1*0201.39-41

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση συνοψίζοντας το ρόλο
του πολυμορφισμού των HLA τάξης ΙΙ αλληλομόρφων
η οποία βασίστηκε σε 774 συναφή ερευνητικά άρθρα
έδειξε ότι τα αλληλόμορφα DRB1*0301 DRB1*04,
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DRB1*07 και DRB1*13:02 συσχετίζονται με χαμηλή
απαντητικότητα στον HBV εμβολιασμό. Από την άλλη
πλευρά τα DRB1*01, DRB1*13:01, DRB1*15 φαίνεται
ότι συσχετίζονται με αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων
μετά τον HBV εμβολιασμό. Από την περιοχή των HLA-
DQ τα αλληλόμορφα DQB1*05:01 και DQB1*06:02
συσχετίσθηκαν με υψηλό τίτλο αντισωμάτων μετά
τον εμβολιασμό, ενώ το DQB1*02 φάνηκε να έχει το
αντίθετο αποτέλεσμα.42 Σε μια έρευνα στην Τουρκία
από τους Mert και συν.43 βρέθηκε ότι άτομα που
έφεραν το HLA-B*13 παρουσίασαν αυξημένο τίτλο
αντισωμάτων ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση των 4
απλοτύπων HLA-DRB1*04X, DRB1*0401X, DRB1*11/13,
και DRB1*0401X0201 με την απαντητικότητα στον
HBV εμβολιασμό. Η έρευνα των Yucesoy και συν.44

ανέδειξε επιπλέον SNPs πολυμορφισμούς όπως ο
rs984778, rs3135338, rs3135395 και rs2395178 στην
περιοχή των HLA-DRA και ο rs2187668  HLA-DQA1, οι
βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη της περιοχή του MHC
και φάνηκε ότι επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα αν-
τισωμάτων ύστερα από εμβολιασμό για τον HBV 135
υγειών βρεφών. 

Συμπεράσματα

Από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σή-
μερα φαίνεται ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση του πο-
λυμορφισμού των HLA γονιδίων και της έκβασης της
λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Επίσης, φαίνεται
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αναφορά
την επίπτωση των HLA αλληλομόρφων και των αντί-
στοιχων γενετικών τους πολυμορφισμών στην HBV
λοίμωξη ανάμεσα σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνι-

κοτήτων. Επιπλεόν, από αρκετές μελέτες γίνεται πλεόν
φανερό ότι μεταλλάξεις στην γενετική περιοχή του
MHC είναι δυνατόν να επηρεάζουν και το ποσοστό
έκφρασης συγκεκριμένων HLA αντιγόνων και κατ΄επέ-
κταση την αποτελεσματική απάντηση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.
Συνεπώς, η διερεύνηση και κατανόηση της λειτουρ-
γικότητας των μεταλλάξεων που φαίνεται να συσχετί-
ζονται με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης είναι
σημαντική. Πρός αυτή την κατεύθυνση της επιγενετι-
κής ανάλυσης φαίνεται ότι κινούνται και οι μελέτες
που εξετάζουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων ση-
μειακών μεταλλάξεων (SNP-SNP αλληλεπίδραση) των
HLA γονιδίων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα γονί-
δια του ξενιστή.  Τέλος, επειδή οι περισσότερες μελέ-
τες γονιδιακής ανάλυσης – συσχέτισης – GWAS των
HLA πολυμορφισμών και της ηπατίτιδας Β έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε πληθυσμούς Ασιατικής καταγωγής ση-
μαντικό είναι να ελεγχθούν οι αντίστοιχες συσχετίσεις
και σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων. Καθώς
η φυσική ιστορία της HBV λοίμωξης είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη, ποικίλει από άτομο σε άτομο και δύναται
να επηρεαστεί τόσο από παράγοντες περιβαλλοντι-
κούς όσο και γενετικούς που αφορούν είτε στον ξενι-
στή είτε στο ίδιο το παθογόνο, καθοριστικής σημασίας
φαίνεται ότι είναι η εξατομίκευση της κλινικής παρα-
κολούθησης αυτών των ασθενών μέσα από την ανά-
δειξη κατάλληλων γενετικών δεικτών.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα επιστολή – δήλωση βεβαιώνεται

από τους συγγραφείς ότι δεν υπάρχει καμία σύγ-
κρουση συμφερόντων.
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Summary

HLA-Human Leukocyte Antigens and their genetic polymorphisms
in Hepatitis B virus infection (HBV-infection)
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Thessaloniki, Greece.

The variety of HBV infection clinical phenotypes depends either on environment or on both host's
and viral genetics. The Major Histocompatibility Complex - MHC encodes the expression of
Human Leucocyte Antigens - HLA, the main molecules of host’s immune response. As a result,
the polymorphism of these genes affects the clinical outcome of every infection. This assumption
was also documented for Hepatitis B virus (HBV) infection by Genome Wide Association Studies
- GWAS held in different ethnic groups. Certain polymorphisms in both HLA Class I and the Class
II genes have been associated with susceptibility to chronic HBV infection or protection against
the later. In a series of studies, spontaneous clearance of HBsAg or HBV eradication in chronic
carriers are associated with gene polymorphisms in HLA-DR locus and especially HLA-DP one.
Vertical transmission of the virus has also been associated with specific HLA alleles. Furthermore,
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) of HLA genes, especially in the HLA Class II region seem
to affect the responsiveness to HBV vaccination. However, the observations about the correlation
of the HLA genes polymorphism with the HBV infection phenotype vary greatly among people
of different nationalities and may often are conflicting. It is therefore necessary to conduct further
studies in a global scale in order to clarify the role of HLA polymorphism in the pathogenesis of
HBV infection and to enable personalized monitoring of these patients by means of suitable ge-
netic markers in the future.
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