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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε
ορό ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, είχε στο παρελθόν επιχειρηθεί με τιτλοποίηση μέσω δια-
δοχικών αραιώσεων. Η εξέταση αυτή όμως δεν είχε βρει κλινική εφαρμογή λόγω της δυσκολίας
της και της ταυτόχρονης ανάπτυξης της μοριακής διαγνωστικής και της μέτρησης του HBV DNA.
Σήμερα, η μέτρηση του HBsAg πραγματοποιείται πλέον στο κλινικό εργαστήριο με απλές αυτο-
ματοποιημένες μεθόδους. 
Την τελευταία δεκαετία έχει δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μια πληθώρα, αναδρομικών
κυρίως μελετών, που αφορούν τη μέτρηση του HBsAg στον ορό με τη νέα μεθοδολογία. Tα επί-
πεδα του HBsAg έχουν αξιολογηθεί στα 4 κύρια στάδια της φυσικής πορείας της λοίμωξης όπου
φαίνεται ότι διαφέρουν ανάλογα με το γονότυπο του ιού. Η μέτρηση του HBsAg φαίνεται να βοη-
θάει κυρίως στην ασφαλή διάγνωση της ανενεργού φορίας του ιού. Πολύ χαμηλά επίπεδα HBsAg
σε ανενεργούς φορείς της λοίμωξης σχετίζονται με αυτόματη απώλεια του αντιγόνου. Επίσης, τα
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Εισαγωγή

O ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι ένας DNA ιός, που
προκαλεί οξεία και χρόνια ηπατίτιδα στον άνθρωπο και
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην
Ελλάδα, η χρόνια HBV λοίμωξη υπολογίζεται ότι αφορά
το 2% - 3% του πληθυσμού ενώ η συχνότητά της είναι
αυξημένη μεταξύ των οικονομικών μεταναστών. 

Οι ορολογικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση και παρακολούθηση της χρόνιας HBV
λοίμωξης περιλαμβάνουν: 1) Το αντιγόνο επιφανείας
του ιού (HBsAg) και το αντίσωμά του (anti- HBs) 2) Το
αντίσωμα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου τάξης IgM
και IgG (IgM ή IgG anti-HBc) και 3) Το αντιγόνο “e”

(HBeAg) και το αντίσωμά του (anti-HBe). Το HBsAg
αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη για τη διάγνωση
της χρόνιας HBV λοίμωξης (πίνακας 1).1 Στα σύγχρονα
εργαστήρια ανιχνεύεται με ανοσοενζυμικές μεθόδους
μεγάλης ειδικότητας και ευαισθησίας με όριο ανίχνευ-
σης μικρότερο από 0,013 IU/mL. Επιπρόσθετα, για την
ανίχνευση πιθανών μεταλλαγών στο HBsAg, προτι-
μούνται δοκιμασίες που περιέχουν πολλαπλά μονο-
κλωνικά αντισώματα στη αρχική φάση δέσμευσης της
πρωτεΐνης.2 Οι δοκιμασίες ανίχνευσης HBsAg είναι
ποιοτικές ενώ ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg
σε όρο ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, αποτελεί μια
ξεχωριστή εξέταση η οποία είναι εμπορικά διαθέσιμη
την τελευταία δεκαετία.
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επίπεδα του HBsAg έχουν συσχετισθεί με δείκτες αναπαραγωγής του HBV, όπως το HBV DNA στον
ορό και το cccDNA στο ήπαρ, και έχουν μελετηθεί ως προγνωστικοί δείκτες διατηρούμενης από-
κρισης σε θεραπεία και ακόλουθης HBsAg κάθαρσης. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, HBeAg
θετικούς ή αρνητικούς, η συγκέντρωσή του προ της θεραπείας και η μείωσή του κατά τη θερα-
πευτική αγωγή με ιντερφερόνη βοηθά στην πρόβλεψη της μακροχρόνιας μεταθεραπευτικής από-
κρισης και της πιθανότητας κάθαρσής του από τον ορό. Στη θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά
ανάλογα, η αξία της μέτρησης του HBsAg δεν έχει επιβεβαιωθεί και μελετάται ως δείκτης διακοπής
μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας κυρίως στη HBeAg αρνητική ηπατίτιδα.
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Ποσοτική μέτρηση του HBsAg, με τιτλοποίηση μετά
από διαδοχικές αραιώσεις του ορού ασθενών με χρό-
νια HBV λοίμωξη, είχε επιχειρηθεί από τη δεκαετία του
1970. Στις μελέτες της εποχής εκείνης, ο τίτλος του
HBsAg συσχετίσθηκε με τη παρουσία του αντιγόνου
e του ιού (HBeAg) που θεωρείτο δείκτης της μολυσμα-
τικότητάς του.3 Οι τίτλοι του HBsAg χρησιμοποιήθη-
καν σε αρχικές μελέτες θεραπείας με ιντερφερόνη
(IFN), όμως γρήγορα, με την ανάπτυξη μοριακών με-
θόδων μέτρησης του ιικού φορτίου, η τιτλοποίηση
του HBsAg εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε με
τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBV DNA στον ορό
ή πλάσμα των ασθενών.4,5 Ωστόσο, σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ), η μείωση των επιπέδων του
HBV DNA υπό θεραπεία με IFN, δε φάνηκε να αποτελεί
αξιόπιστο δείκτη για τη μακροχρόνια διατηρούμενη
απόκριση, μετά τη διακοπή της αγωγής.6,7 Αργότερα,
ξεκίνησε η χρήση νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων (NAs),
με εξαιρετικά αποτελέσματα στην καταστολή της ανα-
παραγωγής του HBV κατά τη διάρκεια της αγωγής
αλλά απογοητευτικά αποτελέσματα μετά τη διακοπή
τους, όσον αφορά τη διατηρούμενη ιολογική από-
κριση (sustained virological response - SVR) και την
κάθαρση του HBsAg, κυρίως στην HBeAg-αρνητική
ΧΗΒ.7,8 Η δε ιντερφερόνη, μετά από πεγκυλίωση του
μορίου της (pegIFN), επανήλθε στη θεραπεία της ΧΗΒ
και μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν την υπε-
ροχή της στην πλήρη μεταθεραπευτική απόκριση και
κάθαρση του HBsAg, σε σχέση με σχήματα ορισμένης
χρονικής διάρκειας χορήγησης NAs.9-14

Σε αυτά τα πλαίσια, μετά την ανάπτυξη αυτοματο-
ποιημένης και ευαίσθητης μεθοδολογίας,15,16 αξιολο-
γήθηκαν αρχικά τα επίπεδα του HBsAg ως πιθανοί
προγνωστικοί παράγοντες διατηρούμενης απόκρισης
και ακόλουθης απώλειας του HBsAg μετά από θερα-

πευτική αγωγή, σε αναδρομικές κυρίως μελέτες. Σε
μια αρχική Ελληνική μελέτη17 φάνηκε ότι οι τιμές του
HBsAg μειώνονται γρήγορα υπό αγωγή με κλασσική
IFN σε αντίθεση με την αγωγή με το νουκλεοσ(τ)ιδικό
ανάλογο λαμιβουδίνη (LAM) και ότι η μείωση των επι-
πέδων του HBsAg κατά τη θεραπεία με IFN αποτελεί
και δείκτη ακόλουθης κάθαρσης του αντιγόνου επι-
φανείας. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε σε αρ-
κετές μελέτες παγκοσμίως.9,18-23 Την τελευταία πεν-
ταετία δε, έχει δημοσιευθεί μια πληθώρα μελετών που
αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBsAg σε
σχέση με τη φυσική πορεία, την πρόγνωση και τη θε-
ραπεία της χρόνιας HBV λοίμωξης.

Παραγωγή HBsAg

Η πρωτεΐνη HBsAg η οποία ανιχνεύεται στον ορό των
ασθενών με HBV λοίμωξη αποτελεί το περίβλημα (φά-
κελο) των 42-nm διαμέτρου ιικών HBV σωματίων
(Dane particles) καθώς και το συστατικό κενών πυρη-
νοκαψιδίου σωματίων (empty subviral particles -
SVPs) που κυκλοφορούν με τη μορφή ινιδίων (διαφό-
ρου μήκους και 22 nm διαμέτρου) ή σφαιριδίων (δια-
μέτρου 25 nm). Τα SVPs εκκρίνονται από τα
μολυσμένα ηπατοκύτταρα σε περίσσεια (100-10000
φορές) σε σχέση με τα πλήρη ιικά σωμάτια.24 Περιέ-
χουν δε και τις 3 μορφές τη πρωτεΐνης του φακέλου,
την L, M και S που έχουν κοινό C άκρο. Η M πρωτεΐνη
περιέχει επιπλέον της S την pre-S2 περιοχή και η L πε-
ριέχει επιπλέον της Μ και την pre-S1 περιοχή (εικόνα
1). Το HBsAg παράγεται κυρίως αλλά όχι μόνο, από τη
μεταγραφή και μετάφραση γονιδίων του κλειστού κυ-
κλικού cccDNA που συντίθεται στα ηπατοκύτταρα
από το HBV DNA του ιού και αποτελεί τη μήτρα για την
αναπαραγωγή του.25
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Εικόνα 1 Σύνθεση 3 διαφορετικών σε μήκος HBsAg πρωτεϊνών



Αρκετές μελέτες έχουν δείξει να υπάρχει καλή συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων του HBsAg και του HBV
DNA στον ορό, κυρίως σε HBeAg-θετικούς ασθε-
νείς.9,17,19,26-29 Επίσης, τα επίπεδα του HBsAg στον ορό
φάνηκε να σχετίζονται με το ολικό ενδοηπατικό HBV
DNA όπως και με το cccDNA.30-32 Η παρατήρηση αυτή
είχε μεγάλη κλινική σημασία κυρίως στην αντιική
αγωγή της χρόνιας ηπατίτιδας Β όπου τα επίπεδα ιαι-
μίας δεν σχετίζονται πάντα με το ενδοηπατικό HBV
DNA. Έτσι αρχικά θεωρήθηκε ότι τα επίπεδα του
HBsAg στον ορό μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα δεί-
κτη του αριθμού των μολυσμένων ηπατοκυττάρων
που παράγουν ιικές πρωτεΐνες και έμμεσα της ποσό-
τητας του cccDNA στο ήπαρ.33 Όμως, μετά από περισ-
σότερες μελέτες, έγινε φανερό ότι λόγω της πολυ-
πλοκότητας των μηχανισμών σύνθεσης HBsAg, ο πο-
σοτικός του προσδιορισμός στον ορό δεν αποτελεί
αξιόπιστο δείκτη της ενδοηπατικής αναπαραγωγής
του ιού.33-35

Πράγματι, το HBsAg παράγεται στο ήπαρ μέσω δια-
φορετικών οδών: α) Με τη μετάφραση 2 mRNAs που
μεταγράφονται από το cccDNA του HBV: το pre-S1 και
preS-2/S mRNA, το πρώτο κωδικογράφει τη μεγαλύ-
τερη σε μήκος (L) πρωτεΐνη και το δεύτερο τη μεσαίου
μεγέθους (M) και τη μικρή (S) πρωτεΐνη επιφανείας
του ιού (εικόνα 1).36 Παραγωγή πρωτεϊνών HBsAg με
το μηχανισμό αυτό γίνεται τόσο κατά την αναπαρα-
γωγή του ιού όσο και όταν αυτή έχει κατασταλεί με αν-
τιική θεραπεία.37-39 β) Με τη μετάφραση HBV DNA
αλληλουχιών που έχουν ενσωματωθεί στο γονιδίωμα
των ηπατοκυττάρων.33,39 Ο μηχανισμός αυτός είναι

ανεξάρτητος από την αναπαραγωγή του ιού και το
cccDNA. Συνεπώς η σύνθεση των πρωτεϊνών του φα-
κέλου του ιού (εικόνα 2) μπορεί να είναι ανεξάρτητη
της αναπαραγωγής του και επομένως τα επίπεδα της
HBsAg πρωτεΐνης δεν καθρεφτίζουν απαραίτητα το
βαθμό πολλαπλασιασμού του HBV. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει δειχθεί σε κυτταρικές σει-
ρές με ενσωματωμένο HBV-DNA από ηπατοκυτταρικό
καρκίνο ανθρώπου, η IFN-α και γ όπως και ο TNF (με ή
χωρίς LAM), καταστέλλουν την παραγωγή HBsAg.40,41

Συνεπώς, η μείωση των επιπέδων του HBsAg δεν ση-
μαίνει και μείωση των λοιμογόνων ιικών σωματίων.
Επίσης οι τεχνικές μέτρησης του HBsAg δεν μπορούν
να ξεχωρίσουν την πρωτεΐνη που καλύπτει τα λοιμο-
γόνα ιικά σωμάτια από αυτή που σχηματίζει τα SVPs τα
οποία παράγονται σε μεγάλη περίσσεια.

Για τους παραπάνω λόγους, το 2011, προτάθηκε
από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων ο ποσοτικός
προσδιορισμός των επιπέδων του HBsAg στον ορό να
χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη σε συνδυασμό με
το HBV-DNA και να μην το υποκαθιστά.42 Παρά τις αρ-
χικές επιφυλάξεις για τη χρήση του ποσοτικού προσ-
διορισμού του HBsAg, η εξέταση αυτή χρησιμο-
ποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια από τους Κλινι-
κούς Ηπατολόγους και φαίνεται ότι αποτελεί ένα πο-
λύτιμο και οικονομικό, συμπληρωματικό εργαλείο
στην παρακολούθηση των HBeAg θετικών και αρνη-
τικών ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β, κυρίως στην
πρόγνωση της διατηρούμενης απόκρισης στη θερα-
πεία και ως δείκτης ακόλουθης κάθαρσης του αντιγό-
νου επιφανείας.43-46
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Εικόνα 2 Παραγωγή HBsAg στο μολυσμένο από τον HBV ηπατοκύτταρο



Μέθοδοι μέτρησης HBsAg στον ορό

Στο κλινικό εργαστήριο ο ποσοτικός προσδιορισμός
του HBsAg γίνεται με αυτοματοποιημένες ανοσοενζυ-
μικές μεθόδους που περιγράφονται στον πίνακα 2. Η
πρώτη εμπορικά διαθέσιμη και πιστοποιημένη εξέ-
ταση είναι η μέθοδος Architect HBsAg QT (Abbott La-
boratories) με την οποία έγιναν και οι πρώτες μεγάλες
μελέτες.47 Η μέθοδος Elecsys HBsAg II Quant (Roche
Diagnostics) είναι διαθέσιμη από το 201116 και έχει
από τότε ευρέως αξιολογηθεί και χρησιμοποιηθεί κλι-
νικά. Η LIAISON XL murex HBsAg Quant assay (DiaSo-
rin) έχει πρόσφατα αναπτυχθεί και η βιβλιογραφία
που την αφορά είναι περιορισμένη.48 Η ευαισθησία
των παραπάνω εξετάσεων είναι 0.03- 0.05 IU/ml σε
αναραίωτα δείγματα. Στην πράξη, στην πλειονότητα
των δειγμάτων, απαιτείται αραίωση πριν την εξέταση
για να είναι το αποτέλεσμα εντός του εύρους μέτρη-
σης. Στην Elecsys HBsAg II Quant η αραίωση των δειγ-
μάτων (1:100 ή 1:400) είναι αυτοματοποιημένη στον
αναλυτή. Στον Architect δημιουργήθηκε τελευταία
ένα καινούργιο αρχείο για τη δυνατότητα χρήσης αυ-
τόματης αραίωσης. Στη μέθοδο LIAISON η αραίωση
είναι επίσης αυτοματοποιημένη.

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων
μέτρησης του HBsAg είναι κλινικά αποδεκτή με μέσο
CV< 10%, όμως σε δείγματα με χαμηλό τίτλο οι δια-
φορές μεταξύ των μετρήσεων είναι μεγαλύτερες. Η
συσχέτιση μεταξύ του Architect και Elecsys είναι καλή
με υψηλό συντελεστή συσχέτισης (r = 0.96) για όλους
τους HBV γονότυπους (r = 0.89–0.97) και για μεταλ-
λαγμένα YMDD στελέχη του ιού (r = 0.94), ενώ διαφο-
ρές μεγαλύτερες της τάξης των 0.5 log10 IU/ml
βρίσκονται στο 6% των περιπτώσεων.49,50 Η συσχέτιση
μεταξύ του Architect και LIASON σε πρόσφατη μελέτη
σε ασθενείς κυρίως με HBV γονότυπο D, έδειξε επίσης
να είναι καλή (r = 0.95).48 Διαφορές έχουν παρατηρη-
θεί στη μέτρηση δειγμάτων με in vitro μεταλλαγμένο
στην περιοχή του HBsAg ιό, με τη μεταλλαγή T123A

να υποεκτιμάται από τον Architect και τις P142S,
P142L και από το G145K Elecsys.51 Στις περισσότερες
μελέτες σε κλινικά δείγματα το Elecsys έδινε υψηλό-
τερες τιμές HBsAg από το Architect (διαφορά 0.01–
0.200 log10 IU/ml), αλλά σε κάποιες μελέτες οι τίτλοι
του HBsAg στο Elecsys ήταν 0.8 συστηματικά χαμηλό-
τεροι από αυτούς του Architect.52,53 Σε Έλληνες ασθε-
νείς, στους οποίους η HBV λοίμωξη οφείλεται κυρίως
στο γονότυπο D του ιού, το Elecsys φαίνεται να δίνει
χαμηλότερες τιμές από το Architect.53 Επίσης, σε μια
μελέτη σύγκρισης μεταξύ του Architect και LIAISON,
το Architect φάνηκε να δίνει συστηματικά υψηλότε-
ρες τιμές.48 Τα αντιφατικά αυτά αποτελέσματα πιθα-
νώς να οφείλονται σε διαφορές στον HBV γονότυπο
στον οποίο οφείλεται η λοίμωξη των υπό μελέτη
ασθενών, καθώς και σε διαφορετική πρακτική από το
εκάστοτε εργαστήριο όσον αφορά τις αραιώσεις των
ορών. 

Λόγω των διαφορών που έχουν παρατηρηθεί στη
μέτρηση του HBsAg είναι φανερό ότι στην παρακο-
λούθηση των ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη θα
πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια πάντα μέθοδος, για
την αποφυγή λαθών στην κλινική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.53,54

Τα επίπεδα του HBsAg στη φυσική πορεία
της χρόνιας HBV λοίμωξης

Η χρόνια HBV λοίμωξη χαρακτηρίζεται από 4 κύριες
φάσεις και δεν συνεπάγεται αυτόματα χρόνια ηπατική
φλεγμονή (χρόνια ηπατίτιδα). Η φυσική της πορεία
εξαρτάται από παράγοντες του ξενιστή (ηλικία, φύλο,
ανοσολογική κατάσταση), αλλά και του ιού (ενεργός
πολλαπλασιασμός, μεταλλαγές) και διακρίνεται σε 4
κύριες φάσεις: α) ανοσολογική ανοχή β) ανοσολογική
κάθαρση ή HBeAg-θετική χρόνια ηπατίτιδα Β γ) ανε-
νεργός HBeAg-αρνητική φορεία δ) HBeAg-αρνητική
φάση ανοσολογικής επανενεργοποίησης ή HBeAg-
αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β.
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Architect QT ElecsysHBsAg II Quant LIAISON XL murex HBsAg Quant

(Abbott Laboratories) (Roche Diagnostics) (DiaSorin)

Εύρος Μέτρησης

Αναραίωτο Δείγμα 0.05 -250 IU/mL 0.05-130 IU/mL 0.03-150 IU/mL

Αραίωση Χειροκίνητη έως 1:999 Αυτόματη 1:100 

ή 1:400 (υποχρεωτικά) Αυτόματη 1:400

Αυτόματη 1:500 (επιλεκτικά) Χειροκίνητη > 1:100 (προτεινόμενη)

ή >1:400

Τελικό Εύρος 0.05–250,000 IU/mL 0.05–>52,000 IU/mL 0.05- >60,000 IU/mL

Μέτρησης (IU/mL)

Χαρακτηριστικά Μεθόδων Αυτοματοποιημένου Ποσοτικού Προσδιορισμού HBsAgΠίνακας 2



Μέτρηση του HBsAg στον ορό έχει πραγματοποι-
ηθεί και μελετηθεί σε όλες τις φάσεις της χρόνιας HBV
λοίμωξης.33,55-60 Σε όλες τις μελέτες έχει φανεί ότι οι
τιμές του HBsAg διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της
λοίμωξης (εικόνα 3) με τις πιο υψηλές τιμές στη φάση
της ανοσολογικής ανοχής (ΗΒsAg >4.5 log10 IU/ml)
και με ελάχιστη ετήσια μείωση στη διάρκειά της. Η
μέση συγκέντρωση του HBsAg στον ορό παρουσιάζει
μια μικρή μείωση στη φάση της ανοσολογικής κάθαρ-
σης (4.03–4.37 log IU/ml) χωρίς όμως αυτή να βοηθά
σημαντικά στη διαφοροποίηση των ασθενών με επι-
μένουσα χρόνια ενεργό ηπατίτιδα από εκείνους που
θα παρουσιάσουν οροαναστροφή του HBeAg χωρίς
θεραπευτική παρέμβαση. Τα επίπεδα του HBsAg πα-
ρουσιάζουν περαιτέρω μείωση μετά την οροανα-
στροφή του HBeAg και βρίσκονται στα πιο χαμηλά
επίπεδα στο στάδιο της ανενεργού φορίας του ιού
(2.86–3.0 log IU/ml). Υψηλότερες τιμές του HBsAg ανι-
χνεύονται σε φορείς με ενεργοποίηση του HBV και σε
ασθενείς με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα (3.35–
3.89 log IU/ml).60,61

Παρότι γενικά τα επίπεδα του HBsAg παρουσιά-
ζουν διαφορές στη φυσική πορεία της χρόνιας λοίμω-
ξης, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα
με τα επίπεδα του HBV DNA, την ηλικία και το φύλο
του ασθενή, την εθνικότητα, τον τόπο διαμονής, τον
γονότυπο του HBV κ.α. Σημαντικές διαφορές στη
μέση τιμή του HBsAg έχουν παρατηρηθεί σε διαφο-
ρετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. μεταξύ Ευρώπης
και Ασίας) οι οποίες έχουν αποδοθεί στη γεωγραφική

κατανομή των HBV γονοτύπων. Η έκφραση του
HBsAg φαίνεται να είναι η μέγιστη για τον HBV γονό-
τυπο A και η ελάχιστη για το γονότυπο D.9,10 Ακόμη, σε
HBeAg-θετικούς ασθενείς από την Κίνα με χρόνια HBV
λοίμωξη, μεταλλαγές στο βασικό πυρηνικό εκκινητή
(basal core promoter mutations) A1762T/ G1764A
βρέθηκαν να σχετίζονται με το γονότυπο C και χαμηλά
επίπεδα HBsAg στον ορό.62 Επίσης, οι φάσεις της λοί-
μωξης δε αποτελούν ένα μονόδρομο σε σειρά εμφά-
νισης αλλά ένα πολύπλοκο μονοπάτι που μπορεί να
εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή. Τυ-
πικό παράδειγμα αποτελεί η HBeAg-αρνητική φάση
ανοσολογικής διέγερσης η οποία εμφανίζεται είτε
μετά την HBeAg-θετική φάση είτε μετά από μια πε-
ρίοδο ανενεργού HBeAg-αρνητικής φορίας.7 Συνε-
πώς τα επίπεδα του HBsAg δεν είναι δυνατό να
αποτελέσουν αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της εξέλι-
ξης της φυσικής πορείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β.
Από την άλλη πλευρά, σε ασθενείς με χρόνια HBV λοί-
μωξη στο στάδιο της ανενεργού φορίας η διάγνωση
φαίνεται να μπορεί να γίνει με ακρίβεια με το συνδυα-
σμό της μέτρησης των επιπέδων του HBsAg και του
HBV DNA σε ένα μόνο δείγμα, λαμβάνοντας υπόψη το
γονότυπο του ιού. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή και έγ-
καιρη διάκριση μεταξύ των ανενεργών φορέων και
των ασθενών με χρόνια HBeAg αρνητική ηπατίτιδα με
κυμαινόμενες αμινοτρανφεράσες και χαμηλά επίπεδα
HBV DNA.61,63 Επίσης στη φυσική πορεία της νόσου
ένας αριθμός ασθενών εμφανίζει αυτόματη κάθαρση
του HBsAg και μερικές φορές και οροαναστροφή με
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ανάπτυξη anti-HBs. Η πιθανότητα HBsAg κάθαρσης
είναι μεγαλύτερη όταν η πρωτεΐνη επιφανείας ανι-
χνεύεται σε χαμηλά επίπεδα.64 Συνεπώς ο ποσοτικός
προσδιορισμός του HBsAg μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως δείκτης της επερχόμενης αυτόματης κάθαρσής
του. Στα προτεινόμενα όρια HBsAg που συνδέονται με
αυξημένη πιθανότητα κάθαρσης υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των μελετών αλλά φαίνεται να κυμαίνονται με-
ταξύ 50 και 200 IU/ml.65 Αντίστροφα, επίπεδα HBsAg>
1000 IU/ml βρέθηκε να αποτελούν ανεξάρτητο προ-
γνωστικό παράγοντα ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με
χαμηλές τιμές HBV DNA<2000 IU/ml.66

Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα
επίπεδα του HBsAg 
Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα επίπεδα
του HBsAg έχει διερευνηθεί σε πολλές, κυρίως ανα-
δρομικές, μελέτες. Η κινητική του HBsAg υπό διάφορα
θεραπευτικά σχήματα συνεχίζεται να μελετάται για
την κατανόηση του μηχανισμού της μείωσης των επι-
πέδων του και στις περιπτώσεις πλήρους απόκρισης
και της κάθαρσής του. Η κινητική αυτή φαίνεται να
διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θεραπείας (IFN-α ή NA),
το γονότυπο του ιού και τον τύπο της ΧΗΒ (HBeAg-θε-
τική ή HBeAg-αρνητική).

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-θετική ΧΗΒ
Στη θεραπεία ορισμένης διάρκειας με IFN-α, με ή
χωρίς τη συγχορήγηση ΝΑs, σε HBeAg- θετικούς
ασθενείς, η τιμή του HBsAg σε συνδυασμό με τη μεί-
ωσή της υπό αγωγή φαίνεται να μπορούν να προβλέ-
ψουν με σχετικά μεγάλη πιθανότητα την μακροχρόνια
διατηρούμενη απόκριση ή με απόκριση στη θερα-
πεία.12,23,67,68 Τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη της
θεραπείας βρέθηκαν να είναι υψηλότερα σε ασθενείς
που παρουσίασαν στη συνέχεια HBeAg οροανα-
στροφή σε σχέση με τους μη αποκρινόμενους ασθε-
νείς, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά
σημαντική.69-72 Τη 12η ή την 24η εβδομάδα θεραπείας
τα επίπεδα του HBsAg ήταν χαμηλότερα στους απο-
κριθέντες ασθενείς και με όριο τις 1500 IU/ml η θετική
προγνωστική τους αξία (PPV) για μακροχρόνια από-
κριση ήταν 57 και 54%, αντιστοίχως με αρνητική προ-
γνωστική αξία (NPV) >70%.68,73 Αναλόγως του HBV
γονοτύπου, η απουσία μείωσης του HBsAg τη 12
εβδομάδα θεραπείας είχε NPV για μακροχρόνια από-
κριση μεταξύ 82 και 97%.23 Η μείωση του ΗΒsAg ήταν
μεγαλύτερη για τον γονότυπο Α του ιού (A > B > C >
D) με σημαντική διαφορά μεταξύ γονοτύπων A/B και
C/D.23,74 Η υψηλότερη NPV για μακροχρόνια διατηρού-
μενη απόκριση βρέθηκε στο όριο των 20,000 IU/ml
ΗΒsAg την εβδομάδα θεραπείας 12 ή 24.68,73 Στηριζό-

μενοι στις παρατηρήσεις αυτές οι ερευνητές πρότει-
ναν δύο κανόνες διακοπής της αγωγής με IFN στην
HBeAg- θετική ΧΗΒ την 12η εβδομάδα θεραπείας: 1.
απουσία μείωσης του HBsAg και 2. HBsAg >20,000
IU/ml. Οι κανόνες αυτοί είχαν μικρή ισχύ στην κλινική
τους εφαρμογή και σε πρόσφατη ανάλυση 803
HBeAg-θετικών ασθενών που έλαβαν αγωγή με pe-
gIFN, ο κανόνας διακοπής που βασίζεται στην απου-
σία μείωσης του HBsAg συγκρίθηκε με έναν κανόνα
πρόγνωσης που χρησιμοποιεί επίπεδα HBsAg <1500
και >20,000 IU/ml για την υψηλή και χαμηλή πιθανό-
τητα απόκρισης στην αγωγή, αντιστοίχως.75 Σε ασθε-
νείς με HBsAg <1500 IU/ml τη 12η εβδομάδα
θεραπείας, κάθαρση του HBeAg και HBV DNA <2000
IU/ml μετά το τέλος της θεραπείας επιτεύχθηκε στο
45% με σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον HBV γο-
νότυπο. Επίσης, το 14% των ασθενών που δεν παρου-
σίασαν μείωση του HBsAg τη 12η εβδομάδα
θεραπείας, επέτυχαν απόκριση μετά το τέλος της αγω-
γής. Από την άλλη πλευρά, επίπεδα HBsAg >20,000
την 24η εβδομάδα θεραπείας είχαν NPV 99% και οι
ασθενείς αυτοί θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή
αφού η πιθανότητα απόκρισης είναι σχεδόν μηδενική.
Σε άλλες μελέτες επίπεδα HBsAg >6000 IU/ml την 24η
εβδομάδα θεραπείας με pegIFN βρέθηκε να έχουν
NPV >94% και ROC >0.8.71,72 Οι κανόνες διακοπής της
θεραπείας με pegIFN που βασίζονται στα επίπεδα του
HBsAg αναμένεται ότι θα ελαττώσουν το κόστος
χωρίς να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της
αγωγής. 

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-αρνητική
ΧΗΒ
Η θεραπεία με IFN-α, τόσο με την κλασσική όσο και με
την πεγκυλιωμένη IFN, σε ασθενείς με HBeAg-αρνη-
τική ΧΗΒ οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων
του HBsAg σε σύγκριση με τη θεραπεία με NAs.17 Σε
ασθενείς με SVR μετά το τέλος 12μηνης θεραπείας με
ιντερφερόνη παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση των
επιπέδων ΗBsAg στον ορό η οποία έχει συσχετιστεί με
τη διατηρούμενη ιολογική απόκριση και την ακό-
λουθη κάθαρση του HBsAg.9,14,17 Η μείωση των επιπέ-
δων HBsAg τη 12η εβδομάδα θεραπείας φαίνεται να
έχει μικρή αξία στην πρόβλεψη της διατηρούμενης
απόκρισης με ROC 0.69.19,22 Από την άλλη πλευρά η
απουσία μείωσης των επιπέδων HBsAg τη 12η εβδο-
μάδα θεραπείας σε συνδυασμό με μικρή μεταβολή
στα επίπεδα του HBV DNA (μείωση <2 log10) έχει
υψηλή NPV (84-100%), με την υψηλότερη τιμή για το
γονότυπο D του ιού.22,76 Η μέτρηση του HBsAg ως εκ
τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως στην HBeAg
– θετική ΧΗΒ σε έναν κανόνα διακοπή της θεραπείας
με ιντερφερόνη, ο οποίος έχει αξιολογηθεί κλινικά και
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έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματικός όταν χρη-
σιμοποιείται στην απόφαση για αλλαγή θεραπευτικής
στρατηγικής.76,77

Επίσης, όπως στην HBeAg – θετική ΧΗΒ, η κινητική
του HBsAg στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ υπό θεραπεία
με IFN διαφέρει ανάλογα με τον HBV γονότυπο.10 Η με-
γαλύτερη διαφορά στη μείωση του ΗΒsAg μεταξύ
αποκριθέντων και μη αποκριθέντων ασθενών παρα-
τηρείται στον HBV γονότυπο Α από την 12η στην 24η
εβδομάδα θεραπείας, για τους γονότυπους B και D
από την έναρξη στη 12η εβδομάδα θεραπείας ενώ για
το γονότυπο C δεν έχει βρεθεί διαφορά στη μείωση
του HBsAg. Ακόμη, τα επίπεδα του HBsAg στο τέλος
της θεραπείας είναι προβλεπτικοί δείκτες απόκρισης
σε διαφορετικά όρια ανάλογα με τον ΗΒV γονότυπο
που κυμαίνονται από 50 έως 1000 IU/ml. Επιπροσθέ-
τως, μείωση του HBsAg >1 log10 και HBsAg <10 IU/ml
στο τέλος της θεραπείας φαίνεται να προβλέπουν όχι
μόνο την απόκριση 3 χρόνια μετά το τέλος της αγωγής
αλλά και την κάθαρση του HBsAg (52 vs 2%).9

Θεραπεία με ΝΑs στην HBeAg-θετική ΧΗΒ 
Παρά τη δραματική μείωση των επιπέδων του HBV
DNA κυρίως στην αρχική περίοδο χορήγησης ΝΑs
στη ΧΗΒ, μετά από ένα έτος αγωγής δεν φαίνεται να
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μη ανιχνεύσιμου ΗBV DNA
και μείωσης των επιπέδων HBsAg στον ορό η οποία
είναι μικρή με μέση μείωση 0.2 log10 IU/ml.78 Aν και
οι ασθενείς με τη μεγαλύτερη μείωση στο ηπατικό
HBV cccDNA φαίνεται ότι έχουν και μεγαλύτερη μεί-
ωση στα επίπεδα ΗBsAg στον ορό, δεν βρέθηκε να
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
τους, τόσο στους HBeAg-θετικούς (r = 0.219, p =
0.082) όσο και στους HBeAg αρνητικούς ασθενείς (r =
0.175, p = 0.210).78 Η δε μείωση των επιπέδων του
HBsAg σε HBeAg-θετικούς ασθενείς σε θεραπεία με
NAs φαίνεται ότι είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με
αυτή που προκαλεί η θεραπεία με ιντερφερόνη.
Ωστόσο τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη και κατά
τη διάρκεια της αγωγής με NAs συσχετιστήκαν περισ-
σότερο με την καταστολή της ιαιμίας και λιγότερο με
την οροαναστροφή του HBeAg.45,79,80 Σε ασθενείς με
καταστολή της ιαιμίας υπό αγωγή με τελμπιβουδίνη,
μείωση του HBsAg >1 log10 τον πρώτο χρόνο βρέ-
θηκε να σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα HBsAg
κάθαρσης.81 Επί πλέον, επίπεδα HBsAg <2 log10 IU/ml
την 104η εβδομάδα θεραπείας με τελμπιβουδίνη ήταν
προβλεπτικός δείκτης διατηρούμενης απόκρισης
(HBV DNA <300 copies/ml, HBeAg οροαναστροφή,
ALT στα όρια αναφοράς) 2 χρόνια μετά τη διακοπή της
θεραπείας (PPV 93% - NPV 100%).82 Στην προηγού-
μενη μελέτη τα επίπεδα του HBsAg την 24η και 52η
εβδομάδα θεραπείας βρέθηκαν να μειώνονται συστη-

ματικά από την έναρξη της αγωγής μόνο σε ασθενείς
οι οποίοι στη συνέχεια επέτυχαν διατηρούμενη από-
κριση 2 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Σε
αναδρομική ανάλυση HBeAg-θετικών ασθενών οι
οποίοι έλαβαν για πρώτη φορά θεραπεία, η χορήγηση
εντεκαβίρης οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση των επι-
πέδων HBsAg την 48η εβδομάδα σε εκείνους με επα-
κόλουθη κάθαρση του ΗΒeAg ή του HBsAg και σε
ασθενείς με HBV γονότυπο D ή A.83

Συνεπώς, σε HBeAg-θετική ΧΗΒ τα επίπεδα του
HBsAg και η μείωσή του κατά τη θεραπεία με NAs φαί-
νεται να συνδέονται με τη μακροχρόνια απόκριση στην
αγωγή πιθανώς ανάλογα και με το γονότυπο του ιού.

Θεραπεία με ΝΑs στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ
Στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, δε συνιστάται αγωγή πε-
ριορισμένης διάρκειας με ΝΑs διότι ενώ τα νεότερα
πρώτης γραμμής ΝΑs καταστέλλουν την ιική αναπα-
ραγωγή χωρίς την ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελε-
χών με αντοχή στα αντιικά, μετά τη διακοπή τους
εμφανίζεται ιική διαφυγή. Τα επίπεδα του HBsAg έχουν
μελετηθεί στην μακροχρόνια θεραπεία με ΝAs με τα
πρώτα ΝΑs (λαμιβουδίνη, αντεφοβίρη και τελμπιβου-
δίνη) και με τα σύγχρονα πρώτης γραμμής (εντεκαβίρη
και τενοφοβίρη), τόσο στην έναρξη της αγωγής όσο
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.21,28,37,45,46,84-87 Ο
ρόλος της μέτρησης του HBsAg στην πρόβλεψη της
κάθαρσης του HBsAg κατά τη διάρκεια και μετά τη δια-
κοπή της μακροχρόνιας θεραπείας με NA δεν είναι
ακόμη σαφής. Ο υπολογισμός του χρόνου που απαι-
τείται για την απώλεια του HBsAg με βάση την κινητική
οδηγεί στην υπόθεση ότι η απαιτούμενη διάρκεια θε-
ραπείας με NAs είναι 2-3 δεκαετίες ή και ακόμη μεγα-
λύτερη.17,37,88,89 Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις
έντονης ενεργοποίησης της HBeAg- αρνητικής ΧΗΒ
υπό θεραπεία με NAs έχει παρατηρηθεί μείωση στα
επίπεδα του HBsAg,90 η οποία πιθανώς καθρεφτίζει την
ανοσολογική κάθαρση του HBV. Σε συμφωνία με την
παρατήρηση αυτή έρχονται τα αποτελέσματα Ελληνι-
κής μελέτης91 όπου η διακοπή της αποτελεσματικής
μακροχρόνιας θεραπείας με ADV σε HBeAg- αρνητι-
κούς ασθενείς με ΧΗΒ σε χρονικό σημείο όπου τα μο-
λυσμένα ηπατοκύτταρα είναι λίγα σε αριθμό, όπως
φαίνεται από την ιστολογική ανοσοϊστοχημική εξέ-
ταση του ήπατος για HBsAg  και τα από τα επίπεδα του
HBsAg στον ορό, μπορεί να οδηγήσει σε μια πρό-
σκαιρη ενεργοποίηση του HBV η οποία όμως μπορεί
να αντιμετωπιστεί επιτυχώς πλέον από το ανοσολογικό
σύστημα και μάλιστα μπορεί να καταλήξει και σε κά-
θαρση του HBsAg. Περισσότερες μελέτες είναι απαραί-
τητες για τον προσδιορισμό του ορίου του HBsAg για
την πρόβλεψη ακόλουθης κάθαρσής του μετά από
διακοπή μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας με NAs.
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Είναι ήδη γνωστό ότι τα επίπεδα του HBsAg στον
ορό μειώνονται αργά σε θεραπεία με NAs, ανεξάρτητα
από την απόκριση στην αγωγή. Παρά ταύτα, σε ασθε-
νείς οι οποίοι παρέμειναν σε ιική καταστολή 10 έτη
υπό αγωγή με λαμιβουδίνη, τα επίπεδα του HBsAg
στην έναρξη της αγωγής ήταν ο καλύτερος δείκτης
ακόλουθης κάθαρσης του HBsAg (ROC 0.860) με βέλ-
τιστο cut-off <1000 IU/ml. Το όριο αυτό είναι υψηλό-
τερο από αυτό που έχει παρατηρηθεί να σχετίζεται με
αυτόματη κάθαρση του HBsAg.84 Ετήσια μείωση του
HBsAg >0.166 log IU/ml, υπό θεραπεία επίσης προ-
έβλεπε την ακόλουθη κάθαρσή του.

Σε άλλη μελέτη,92 επίπεδα HBsAg <2 log10 IU/ml
στο τέλος θεραπείας με λαμιβουδίνη σε HBeAg-αρνη-
τική ΧΗΒ, ήταν προβλεπτικός δείκτης παρατεταμένης
απόκρισης και κάθαρσης του HBsAg. Σημειωτέον σε
HBeAg-αρνητικούς ασθενείς με HBV λοίμωξη γονοτύ-
που D, η μείωση του HBsAg μετά από 2 χρόνια θερα-
πείας με NAs βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη σε
ασθενείς που ελάμβαναν τενοφοβίρη από εκείνους
που ελάμβαναν τελμπιβουδίνη.89 Συνεπώς τα πιο
ισχυρά αντιικά φάρμακα φαίνεται να οδηγούν σε τα-

χεία και μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων HBsAg.
Τέλος σε Ασιάτες ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει προ-
ηγούμενη θεραπεία, η χορήγηση τενοφοβίρης σχετί-
σθηκε με διαφορετικά πρότυπα (patterns) μείωσης
του HBsAg ανάλογα με τα προ τενοφοβίρης επίπεδά
του.93 Επομένως, η μέτρηση του HBsAg στην HBeAg-
αρνητική XHB ίσως να πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο
υπό το πρίσμα του HBV γονότυπου αλλά και ανάλογα
με τα προηγούμενα θεραπευτικά σχήματα που έχει
λάβει ο ασθενής και σε σχέση με άλλους παράγοντες
του ιού ή και του ξενιστή.

Συμπερασματικά, ο ποσοτικός προσδιορισμός του
HBsAg σε συνδυασμό με τη μέτρηση του HBV DNA
αποτελεί α) χρήσιμο δείκτη του σταδίου της χρόνιας
HBV λοίμωξης που βοηθά κυρίως στη διαφοροποί-
ηση μεταξύ ανενεργών φορέων και ασθενών με χρό-
νια HBeAg-αρνητική ηπατίτιδα β) δείκτη για τη
διακοπή αναποτελεσματικής θεραπείας με ιντερφε-
ρόνη γ) δείκτη της ακόλουθης κάθαρσής του από τον
ορό. Η χρήση του στη θεραπεία με νουκλεος(τ)ιδικά
ανάλογα αναμένεται να διασαφηνιστεί μετά από πε-
ρισσότερες μελέτες.
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Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) quantification in serum of chronic hepatitis B (CHB)
patients had been previously tried by determining titers by serial dilutions. This approach was not
clinically applied in view of the fact that it was somewhat complicated for the routine laboratory
and at the same time sensitive molecular assays for HBV DNA measurement we introduced. Cur-
rently, HBsAg quantification is easy with the use of automated assays on analyzers that are widely
available.  
During the last decade, there has been a large amount of published articles, mainly retrospective
studies, on HBsAg quantification in serum with the new automated methods. HBsAg has been
quantified and evaluated in the 4 main phases of the natural history of the infection. HBsAg levels
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have been found to differ from phase to phase but significant differences in the mean HBsAg values
have been observed and are attributed to differences in HBV genotypes.  HBsAg measurement ap-
pears to be helpful for the accurate diagnosis of the phase of the inactive carrier state. Low HBsAg
levels have been also associated with spontaneous HBsAg loss in inactive HBV carriers.  Moreover,
HBsAg levels have been compared with markers of HBV replication, like HBV DNA and cccDNA in
the liver, and have been evaluated as predictive marker of long term sustained response to treat-
ment and subsequent HBsAg clearance. HBsAg levels before treatment with interferon and its de-
cline under therapy, both in HBeAg-positive and HBeAg-negative CHB, is helpful for the prediction
of sustained post treatment response and HBsAg loss from serum. In nucleos(t)ide analogue treat-
ment,  the value of HBsAg quantification is not clear and is studied mainly as a marker of possible
discontinuation of effective long term regimens in HBeAg negative chronic hepatitis.
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