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ARTICOLE ORIGINALE

REZUMAT
Introducere. Asocierea infecţiei cu virus hepatitic B (VHB) cu bolile limfoproliferative cronice devine un 
subiect de interes, cu abordare multidisciplinară, din cauza potenţialului de reactivare virală după imuno-chi-
mioterapie.
Material şi metodă. Am analizat două loturi de pacienţi cu limfoproliferări cronice, unul care asociază infecţie 
VHB (AgHBs+ şi AgHBs-Ac anti HBc+ Ac anti HBs +/-) – 43 de pacienţi, şi un lot martor (104 pacienţi) fără 
infecţie virală. Au fost comparaţi parametrii clinici, paraclinici, tratamentul aplicat, supravieţuirea în ambele 
loturi şi incidenţa reactivării virale. Datele au fost prelucrate statistic.
Rezultate şi discuţii. Lotul VHB cuprinde pacienţi cu infecţie cronică AgHBs+ (72%) şi infecţii oculte. Vârsta 
medie de debut a limfoproliferărilor cronice cu infecţie VHB a fost semnificativ statistic mai tânără decât în 
lotul martor (55 vs. 61 de ani, p<0,05). Hepatomegalia şi adenopatiile abdominale au fost semnificativ mai 
frecvente în lotul VHB (p=0,003, respectiv p= 0,027). Disfuncţia hepatică a fost prezentă în lotul VHB atât la 
debut (AST p=0,0213, GGT p=0,0002), cât şi după prima linie de tratament (AST p=0,0003, ALT p=0,019, FA 
p=0,008, GGT p=0,000, bilirubina totală p=0,0043, INR p=0,0003 şi albumina p=0,05). VHB creşte riscul 
disfuncţiei hepatice după prima linie de tratament de 6 ori (p=0,0009, OR=6,000, 95%CI: 1,9121-18,8272), 
putând influenţa în mod negativ evoluţia limfoproliferării prin ajustarea dozelor terapeutice şi implicit a răs-
punsului la tratament. Reactivarea virală a fost prezentă atât la pacienţii AgHBs+ (21,42%), cât şi la cei 
AgHBs-Ac anti HBc+ (60%). Nici un pacient cu infecţie ocultă nu a avut profilaxia reactivării virale. În grupul 
analizat, procentul de reactivare a infecţiei oculte este crescut, prin urmare se impune profilaxia reactivării. 
Supravieţuirea globală nu a fost diferită în cele două loturi.
Concluzii. Limfoproliferările cronice asociate cu infecţie VHB ar putea deveni o entitate patologică nouă, cu 
evoluţie particulară, cu posibil impact negativ asupra supravieţuirii pe termen lung. Profilaxia reactivării 
infecţiei oculte VHB poate reduce semnificativ rata de reactivare virală; astfel, se impune revizuirea ghidurilor 
de monitorizare şi tratament.

Cuvinte cheie: limfoproliferări cronice, infecţie ocultă VHB, reactivare virală
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ABSTRACT
Background. The association of hepatitis B virus (HBV) infection with chronic lymphoproliferative disorders 
becomes a matter of debate, with multidisciplinary approach due to possible viral reactivation after immuno-
chemotherapy.
Material and methods. We studied two patient groups with chronic lymphoproliferative disorders, one with 
HBV infection (HbsAg+ and HbsAg- HbcAb+ HBs+/-) – 43 patients and one without viral infection (104 pa-
tients). Clinical and paraclinical parameters, therapy, survival of both groups were compared; the occurrence 
of viral reactivation was followed. Data were statistically analyzed.
Results and discussion. The HBV infection group included HbsAg+-ve patients (72%) and occult HBV in-
fection patients. The median onset age for lymphoproliferative disorders HBV+-ve was significantly younger 
(55 vs. 61 years, p<0.05). Hepatomegaly and abdominal adenopathies were more frequent in HBV patients 
(p=0.003, respectively p=0.027). Hepatic function was altered in HBV patients both at disease onset (AST 
p=0.0213, GGT p=0.0002) and after first line therapy (AST p=0.0003, ALT p=0.019, FA p=0.008, GGT 
p=0.000, total bilirubine p=0.043, INR p=0.0003 and albumine p=0.05). The risk of hepatic dysfunction after 
first line therapy is increased 6 times by HBV infection (p=0.0009, OR=6.000, 95%CI: 1.9121-18.8272), 
which could negatively impact the hematological disease evolution by lowering therapeutic dose, leading to 
an inferior treatment result. Viral reactivation occurred both in HbsAg+-ve (21.42%) and HbsAg- HbcAb+-ve 
patients (60%). None of the occult carriers received antiviral prophylaxis. Whithin our occult carrier group, the 
viral reactivation percentage is high, therefore we would reccomand antiviral prophylaxis.The overall survival 
was similar in both group of patients. 
Conclusions. HBV-positive chronic lymphoproliferative disorders could become a new pathological entity, 
with individual clinical features and outcome and possibly with negative impact on long term survival. Antiviral 
prophylaxis for occult carriers could significantly reduce the viral reactivation rate and therefore the therapeu-
tic guidelines should be revised.

Keywords: chronic lymphoproliferative disorders, occult HBV infection, viral reactivation

INTRODUCERE

Hepatita cronică cu virus hepatitic B (VHB) re-
prezintă o problemă de sănătate publică, prin evo-
luţia către ciroză şi carcinom hepatocelular, cât şi 
prin asocierea cu bolile limfoproliferative cronice. 
România este considerată o ţară cu endemicitate 
me die, cu o prevalenţă de 5-7% (1), dar dacă pe 
lângă populaţia AgHBs+ se adaugă şi cei cu infecţie 
ocultă VHB, infectarea totală ar fi de 20-60%. (2) 
Criteriile pentru definiţia infecţiei oculte au fost 
reanalizate la Taormina (3); astfel, pacienţii cu in-
fecţie ocultă sunt seronegativi pentru AgHBs, cu 
ADN-VHB detectabil în ficat, cu/fără viremie de-
tectabilă, iar în funcţie de prezenţa/absenţa anti cor-
pilor anti HBs, infecţia ocultă poate fi seropozitivă 
sau seronegativă.

Asocierea epidemiologică a limfoproliferărilor 
cronice cu infecţia VHB a devenit cunoscută, dar 
pentru moment există date limitate în ceea ce pri-
veşte patogeneza limfoamelor asociate VHB şi a 
par ticularităţilor clinice. Prin introducerea noilor 
terapii cu anticorpi monoclonali, în special Rituxi-
mab, anticorp monoclonal anti CD20, reactivarea 
virală a complicat evoluţia limfoproliferărilor cro-
nice cu infecţie VHB AgHBs+, cât şi a celor cu in-
fecţii oculte, uneori cu consecinţe fatale. (4,5)

Acest studiu analitic prospectiv îşi propune să 
urmărească aspectele particulare ale evoluţiei pa-
cienţilor cu limfoproliferări cronice şi infecţie 
VHB, precum şi incidenţa fenomenului de reac ti-
vare virală în lotul analizat.

MATERIAL ŞI METODĂ

Pacienţii selectaţi pentru această analiză repre-
zintă o parte a lotului ce a stat la baza subiectului 
te zei mele de doctorat, care a urmărit evoluţia 
clinică şi paraclinică a pacienţilor cu limfoproliferări 
cro nice ce asociază infecţii cu virusurile hepatitice 
B şi C, comparativ cu lotul martor (fără infecţie 
virală). Astfel, au fost selectaţi pacienţii cu infecţie 
cu VHB şi limfoproliferare cronică, precum şi lotul 
martor. Toţi pacienţii se află în evidenţa Clinicii de 
He ma tologie a Spitalului Universitar de Urgenţă, 
Bucureşti, monitorizarea lor începând în 2008 şi 
încheindu-se în decembrie 2012, ultimele cazuri 
fiind incluse cu cel puţin 6 luni înainte de încheierea 
studiului. Au fost monitorizate datele clinice şi 
paraclinice (para metrii hematologici, biochimici, 
imagistică), trata ment, răspunsurile la tratament, 
statusul de perfor manţă ECOG, scorurile particulare 
pentru fiecare diagnostic (IPI, FLIPI etc.).

Datele despre infecţia cu VHB au fost docu men-
tate; o parte dintre pacienţi aveau infecţie cu virus 
hepatitic documentată anterior diagnosticului de 
limfoproliferare cronică; majoritatea pacienţilor au 
avut screening efectuat după stabilirea diagnos ti-
cului de limfoproliferare cronică, în decurs de o 
lună de la diagnostic sau mai târziu. A fost urmărit 
şi fenomenul de reactivare virală, definit prin creş-
terea viremiei de peste 10 ori faţă de cea baseline şi 
creşterea valorilor ALT de cel puţin 3 ori, la 2 de-
terminări consecutive, la distanţă de 5 zile. (6-8) În 
evaluarea răspunsului au fost analizate criteriile 
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Cheson (9), care trebuie să persiste cel puţin 4 săp-
tămâni.

PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR

A fost utilizat Microsoft Office Excel pentru 
Windows 2007, SPSS (Statistical Program for Social 
Sciences) versiunea 16.0 pentru Windows, EpiInfo 
3.5.1., teste statistice non-parametrice (populaţiile 
studiate neavând distribuţie normală). Semnificaţia 
statistică a fost interpretată utilizând mai multe teste, 
în funcţie de tipul variabilelor stu diate: testul Mann-
Whitney/Wilcoxon Two-Sample sau Kruskal-Wallis, 
testul χ2 (2-tailed p) sau testul Fisher. A fost considerat 
ca având valoare statistică p <0,05.

REZULTATE 

Lotul cu limfoproliferări cronice şi infecţie cu 
VHB cuprinde 43 de pacienţi, din care 3 cu coin-
fecţie VHC+/- VHD; este subîmpărţit în 31 de 
pacienţi AgHBs +, 5 pacienţi cu infecţie ocultă se-
ro negativă şi 7 cu infecţie ocultă seropozitivă (vin-
decată). Momentul diagnosticului infecţiei virale a 
fost: anterior diagnosticului hematologic pentru 5 

pa cienţi, concomitent (sau în decurs de o lună de la 
diagnosticul hematologic) – 19 pacienţi, ulterior – 
12 pacienţi, iar neprecizat pentru 7 pacienţi.

Lotul cu infecţie VHB a fost comparat cu lotul 
martor, alcătuit din 104 pacienţi fără infecţie cu 
VHB. Diagnosticele hematologice în subloturile 
VHB se regăsesc în Tabelul 1. Caracteristicile cli-
nice şi paraclinice ale lotului VHB şi martor sunt 
prezentate în Tabelul 2.

TABELUL 1. Diagnosticele hematologice în lotul cu 
infecţie VHB

Diagnosti c
Pacienţi 
AgHBs + 

(nr.)

Pacienţi 
AgHBs-Ac 

anti  HBc+ Ac 
anti HBs- (nr.)

Pacienţi 
AgHBs- Ac 

anti  HBc+ Ac 
anti  HBs+ (nr.)

LMNH difuz cu 
celulă mare B

9 1 1

LMNH cu celulă 
mică B

10 1 0

LLC 6 2 4
LMNH-T 1 0 0
LMNH folicular 3 1 1
Limfom Hodgkin 2 0 0
Macroglobulinemia 
Waldenstron

0 0 1

Abrevieri: LMNH – limfom malign non-Hodgkinian, 
LLC – leucemie limfati că cronică

TABELUL 2. Caracteristicile loturilor VHB şi martor

Parametru Lot VHB 
(43 de pacienţi)

Lot martor 
(104 pacienţi)

Sex F (%) 52,5 52
Vârsta medie la diagnosti c (ani) 55* 61
Tip histologic agresiv (%) 37,2 45,2
Stadiul Ann Arbor III-IV (%) 77,4 74,1
IPI crescut (nr. pacienţi) 10 35
Semne B (%) 46,5 39,4
Adenopati i superfi ciale (%) 69,8 76
Hepatomegalie (%) 51,2* (OR=2,84) 26,9
Masă tumorală „bulky“ (%) 37,2 30,8
Adenopati i profunde (%) 83,7* 68,3
Ascită (%) 2,3 1,9
Determinări extranodale (%) 32,6 44,2
Splenomegalie (%) 53,5 44,2

Debut După linia I Debut După linia I
Hb (mediana g/dl) 12 12 12,15 12
Leucocite (mediana elem/mmc) 8.900,00 5.600,00 10.250,00 6.550,00
Trombocite (mediana elem/mmc) 230.000,00* 199.000,00* 258.000,00 270.000,00
GOT (mediana U/l) 32,00* 32,00* 25,00 24,00
GPT (mediana U/l) 30,00 33,00* 30,00 28,00
FA (mediana U/l) 57,00 65,00* 57,00 45,00
GGT (mediana U/l) 50,00* 48,00* 33,50 25,00
BT (mediana mg/dl) 0,90 0,94* 0,70 0,80
INR 1,03 1,00* 1,01 0,90
Albumină (mediana g/dl) 4,00 4,00* 4,10 4,10
 * valoarea p semnifi cati vă stati sti c < 0,05
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Agenţii terapeutici utilizaţi în ambele loturi au 
fost corticoterapia, antraciclinele, agenţii alchilanţi, 
analogi nucleozidici, anticorpi monoclonali Ri-
tuximab – anticorp anti CD20 (Mabthera) – utilizat 
la 24 de pacienţi cu infecţie VHB şi 54 de pacienţi 
din lotul martor.

Citoliza hepatică după prima linie de tratament a 
fost semnificativ mai frecventă în grupul cu infecţie 
VHB, acesta crescând riscul de 6 ori. (Fig. 1).

FIGURA 1. Disfuncţia hepatică după prima linie de 
tratament

Analizând pacienţii care au avut regim terapeutic 
cu Rituximab ca primă linie de tratament, se ob-
servă că nici un pacient din lotul martor nu a dez-
voltat citoliză hepatică (Fig. 2).

FIGURA 2. Disfuncţia hepatică după tratamentul cu 
Rituximab prima linie

A fost comparată supravieţuirea globală între 
cele 2 grupuri – cu şi fără infecţie VHB, mediana 
timpului de supravieţuire în lotul VHB fiind cu 3 
luni mai mică decât în lotul martor, dar fără semni-
ficaţie statistică (p=0,786).

În grupul cu infecţie VHB a fost analizată su pra-
vieţuirea în funcţie de diferiţi parametri pre zentaţi 
în Tabelul 3. 

TABELUL 3. Corelaţia parametrilor clinici, paraclinici şi 
terapeutici cu supravieţuirea în grupul cu infecţie VHB

Parametru (nr. pacienţi)
Mediana 

supravieţuirii 
(luni)

Sex
Feminin (24) 30,91
Masculin (19) 31,43

Vârsta (ani)
< 60 (29) 34,53
≥ 60 (14) 26,36

Tip de agresivitate 
histologică

Indolent (27) 28,40
Agresiv (16) 33,96

Momentul 
diagnosti cului infecţiei 
VHB* 

Anterior/
concomitent (24) 23,86

Ulterior (12) 75,05

ECOG* 
<2 (32) 43,63
≥ 2 (11) 18,30

Stadiul Ann Arbor 
I-II 43,63

III-IV 25,90

Determinarea medulară 
la debut

Prezentă (26) 26,88
Absentă (17) 43,63

Semne B* 
Prezente (20) 21,35
Absente (23) 43,63

Masa tumorală „bulky“ 
Prezentă (16) 40,06
Absentă (27) 24,33

Boala extranodală
Prezentă (14) 33,96
Absentă (29) 28,40

Valoarea LDH*
> N 24,33
N 64,95

Valoarea albuminei*
< N (6) 13,70
N (37) 34,53

Răspunsul complet* 
Prezent (28) 43,63
Absent (15) 15,20

Numărul RC*
1 (24) 40,06
2 (3) 89,33

Citoliza după linia I de 
tratament

Prezentă (10) 63,41
Absentă (30) 28,40

Rituximab
Prezent (24) 30,91
Absent (19) 31,43

* valoarea p semnifi cati vă stati sti c <0,05

REACTIVAREA VIRALĂ 

Profilaxia reactivării virale a fost aplicată pa-
cienţilor cu infecţie ocultă şi vindecată astfel: 4/5 
(80%) pacienţi cu infecţie ocultă nu au primit pro-
filaxie, iar 3/7 (42,9%) pacienţi cu infecţie vin-
decată, de asemenea, nu au avut profilaxia reacti-
vării virale.

În lotul cu infecţie VHB a fost prezent fenomenul 
de reactivare virală, întâlnit la 9/40 pacienţi 
(22,5%), fiind excluşi pacienţii cu coinfecţie 
VHC+/- VHD. Reactivarea virală a fost prezentă la 
3/5 (60%) pacienţi cu infecţie ocultă şi 6/28 
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(21,42%) pacienţi AgHBs+. Nici un pacient cu in-
fecţie vindecată nu a prezentat reactivare. Descri-
erea lotului cu reactivare virală se regăseşte în Ta-
belul 4.

Se observă că toţi pacienţii cu infecţie ocultă şi 
reactivare virală nu aveau profilaxie, iar dintre cei 6 
pacienţi AgHBs+ care au suferit reactivare virală, 3 
aveau tratament antiviral cu Lamivudină, cu o du-
rată mediană de administrare de 25 de luni (min. 
12, max. 85).

Momentul reactivării virale variază, acesta pu-
tând surveni fie în timpul, fie după finalizarea chi-
mioterapiei. Dintre cei 3 pacienţi AgHBs+ cu tra-
tament antiviral şi reactivare virală, 2 au avut 
reac tivarea în timpul chimioterapiei, iar tratamentul 
antiviral avea o durată de 25, respectiv 85 de luni, 
iar al 3-lea pacient a suferit reactivarea după chi-
mioterapie şi tratamentul antiviral fusese instituit 
de 12 luni. Mediana timpului de la iniţierea trata-
mentului citostatic până la reactivare a fost de 12 
luni (min. 4, max. 88), iar după terminarea trata-
men tului citostatic 5 luni (min. 1, max. 16).

Agenţii terapeutici utilizaţi pentru limfo proli-
ferarea cronică în lotul VHB cu reactivare virală au 
fost Rituximab pentru 8/9 pacienţi, antracicline 5/9 
pacienţi, corticoterapia şi agenţii alchilanţi – pentru 
toţi pacienţii şi analogi nucleozidici în cazul unui 
singur pacient.

Pentru a putea calcula riscul de reactivare virală 
dat de tratamentul cu Rituximab, a fost analizată 
prezenţa/absenţa reactivării virale în lotul cu/fără 

tratament cu Rituximab din tot grupul de pacienţi 
cu infecţie VHB. Astfel, din 24 de pacienţi cu tra ta-
ment cu Rituximab, 8 au avut reactivare virală 
(33,3%), comparativ cu 1/19 pacienţi cu reactivare 
virală, dar fără tratament cu Rituximab (5,3%) (Fig. 3)

FIGURA 3. Rituximab creşte riscul reactivării VHB de 9 ori

ASOCIEREA RITUXI˝MAB/TRATAMENT 
ANTIVIRAL/REACTIVARE VIRALĂ

Reactivarea virală a fost prezentă la 6 pacienţi 
AgHBs+, dintre care 5 au primit tratament cu 
Rituximab şi 3 asociau şi tratament antiviral, iar 

TABELUL 4. Caracteristicile pacienţilor cu reactivare virală
Pt. 1 Pt. 2 Pt. 3 Pt. 4 Pt. 5 Pt. 6 Pt. 7 Pt. 8 Pt. 9

Sex F F F M M F F M F
Vârstă (ani) 55 48 56 69 49 63 80 55 57
Dg. hematol. LMNH LMNH LMNH LMNH LMNH LMNH LMNH LLC LLC

Markeri serologici AgHBs+ AgHBs+ AgHBs+
AgHBs- Ac 
anti  HBc+ 

Ac anti  HBs-
AgHBs+

AgHBs- Ac anti  
HBc+ Ac anti  

HBs-
AgHBs+ AgHBs+

AgHBs- Ac 
anti  HBc+ Ac 

anti  HBs-
GPT debut (U/L) 70 31 38 20 30 77 38 11 27
Peak GPT (U/L) 443 188 900 2274 115 1601 350 311 880
Tratament AV - - Lam na Lam na - Lam na
Profi laxie AV na na na - na - na na -
Moment RV 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Număr luni de 
la terminarea 
chimioterapie-RV

16 na na na na na na 1 5

Număr cure până 
la RV 34 6 19 5 18 5 12 13 6

Rituximab/nr. 
administrări Da/31 - Da/15 Da/5 Da/12 Da/5 Da/6 Da/5 -

Tratament RV Lam Lam Ent Lam Lam Ent Ent Ent Lam
Evoluţie bună bună bună bună deces deces bună bună deces
Pt. – pacient; na – nu se aplică; RV – reacti vare virală; AV – anti viral; 1-RV în ti mpul chimioterapiei; 2-RV după chimioterapie, 
Lam – Lamivudină, Ent – Entecavir
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pacientul care nu a primit tratament cu Rituximab 
nu asocia tratament antiviral.

În lotul cu infecţie ocultă, 4 pacienţi au avut tra-
tament cu Rituximab, dintre care 3 au suferit re-
activare virală şi nici unul nu avea profilaxie, iar 
pacientul care nu a efectuat tratament cu Rituximab 
nu a avut nici reactivare virală.

Au fost comparate valorile baseline AST, ALT, 
BT şi GGT ale celor cu reactivare vs. pacienţi cu 
in fecţie VHB fără reactivare, dar diferenţele nu au 
avut semnificaţie statistică (p=0,0753, p=0,5904, 
p=0,6530, respectiv p=0,2491), valorile baseline 
nefiind predictive pentru reactivare.

Tratamentul reactivării virale a constat în ad-
ministrarea de Lamivudină (5 pacienţi) sau Ente-
cavir (4 pacienţi, dintre care 2 au dezvoltat reacti-
varea virală în timpul tratamentului cu Lamivudină). 
De cesul prin reactivarea VHB s-a înregistrat în 
cazul unui pacient.

DISCUŢII

În studiul de faţă am încercat să identific evoluţia 
particulară a limfoproliferărilor cronice ce asociază 
infecţie cu VHB, precum şi incidenţa fenomenului 
de reactivare virală.

În lotul cu infecţie VHB analizat se observă fap-
tul că cea mai frecventă este infecţia cronică 
AgHBs+ (72%), restul fiind infecţii oculte (11,62%) 
şi vindecate (16,27%). Acest lucru poate fi explicat 
prin faptul că screeningul complet al infecţiei VHB 
(AgHBs, Ac anti HBc şi Ac anti HBs) nu este o 
rutină în practica medicală (10,11), cel mai frecvent 
determinându-se doar prezenţa AgHBs, astfel in-
fecţiile oculte par a fi mai puţin frecvente. 

În lotul nostru, toate infecţiile oculte/vindecate 
au fost diagnosticate fie în momentul diagnosticului 
hematologic (1 pacient), fie ulterior, la distanţă de 
diagnosticul hematologic; 2 pacienţi au fost diag-
nos ticaţi în momentul reactivării virale. Datele re-
levă faptul că screening-ul VHB a fost efectuat sub-
optimal.

Vârsta medie de debut a limfoproliferărilor în 
lo tul VHB a fost semnificativ mai tânără decât în 
lotul fără virus, în concordanţă cu datele mai multor 
studii (12-15), unele relevând o diferenţă de 10 ani. 
(15,16) 

A fost analizat şi impactul infecţiei VHB asupra 
evoluţiei clinice şi prognosticul limfoproliferărilor 
cronice. Deşi numeroase studii arată debutul limfo-
proliferărilor cronice şi VHB în stadii avansate 
III-IV Ann Arbor (14,16,17), acest lucru nu s-a 
con firmat şi în studiul personal, probabil pentru că 
lotul a fost neomogen.

În studiul prezent, hepatomegalia şi adenopatiile 
profunde au fost semnificativ mai frecvente în lotul 
cu VHB; adenopatiile profunde au fost descrise cu 
o frecvenţă semnificativ statistic mai mare şi în 
studiul lui Deng. (16) 

Disfuncţia hepatică a fost prezentă la debut în 
lotul VHB (AST şi GGT baseline modificate sem-
nificativ statistic comparativ cu lotul martor), re-
zultat similar cu datele din literatură (14), dar şi 
după prima linie de tratament (lot VHB vs. lot 
martor p=0,0009), lucru, de asemenea, confirmat şi 
de studiile efectuate de Wang şi colaboratorii (grup 
AgHBs+ vs. AgHBs- p=0,006) (14) şi Chen J. 
(pentru ALT p=0,0017, AST p=0,0002, GGT 
p=0,0002, LDH p=0,0274) (17). 

În privinţa tratamentului cu Rituximab aplicat 
ca primă linie terapeutică, acesta a determinat în 
mod semnificativ statistic disfuncţie hepatică în 
lotul VHB (p=0,001), rezultat concordant cu ma jo-
ritatea datelor din literatură. (18-23) Disfuncţia he-
patică prezentă atât la debut, cât şi pe parcursul te-
rapiei, poate influenţa în mod negativ evoluţia 
lim fo proliferărilor cronice, prin necesitatea fie a 
ajustării dozelor, fie chiar a temporizării chimio te-
rapiei, afectând răspunsul la tratament (tipul de răs-
puns sau chiar absenţa acestuia); uneori, gradul ci-
to lizei hepatice poate fi sever, cu tablou de hepatită 
acută fulminantă, ducând la decesul pacientului.

A fost analizată şi supravieţuirea globală în cele 
două loturi, mediana timpului de supravieţuire în 
lotul VHB fiind cu 3 luni mai mică decât în lotul 
mar tor, dar fără semnificaţie statistică. În literatură, 
datele sunt discordante; în studiul lui Deng (16) 
supravieţuirea la 2 ani a pacienţilor cu LMNH 
AgHBs+ a fost de 47%, comparativ cu 70% pentru 
pacienţii cu LMNH AgHBs-, p<0,001; şi în studiul 
efectuat de Wei şi colaboratorii (24), pentru pa-
cienţii cu LMNH difuz cu celulă mare B AgHBs+ 
trataţi cu R-CHOP supravieţuirea a fost inferioară, 
prezenţa AgHBs fiind un factor independent nefa-
vorabil. Explicaţia poate fi dată de faptul că 
Rituximab induce un grad mai mare de imuno-
supresie, care duce la recădere precoce şi incidenţă 
mai mare a reactivării virale şi disfuncţie hepatică. 
În analiza prezentă, Rituximab nu a influenţat su-
pra vieţuirea în mod semnificativ în lotul cu infecţie 
VHB (p=0,912), dar comparând impactul acestuia 
asupra celor 2 loturi, cei cu infecţie VHB au avut o 
mediană a timpului de supravieţuire mai mică cu 
12 luni comparativ cu lotul martor, dar diferenţa nu 
a avut semnificaţie statistică (p=0,416).

Supravieţuirea în lotul VHB a fost influenţată 
negativ de ECOG peste 2, prezenţa semnelor B, va-
loarea LDH peste normal, hipoalbuminemie şi 
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absenţa obţinerii răspunsului complet la tratament, 
rezultate similare cu cele demonstrate pentru pa-
cienţii fără infecţie cu VHB.

Profilaxia reactivării virale a fost aplicată în 
cazul infecţiilor oculte şi vindecate; doar 1/5 (20%) 
pacienţi cu infecţie ocultă şi 4/7 (57,14%) cu in-
fecţie vindecată au avut profilaxia reactivării virale. 
Majoritatea ghidurilor internaţionale nu recomandă 
profilaxie pentru pacienţii cu infecţie ocultă (25,26) 
decât dacă au viremie detectabilă (27); unii experţi 
recomandă profilaxie pentru toţi pacienţii cu 
infecţie ocultă care primesc tratament cu Rituximab 
(28-32) sau chimioterapie cu Fludarabină (28). 
Kusumoto (7) recomandă, pentru infecţia ocultă, 
indiferent de grupa de risc, doar moni to rizarea 
viremiei lunar, timp de 1 an de la finalizarea chi-
mioterapiei şi instituirea tratamentului antiviral la 
pozitivarea viremiei. Având în vedere că această 
metodă este costisitoare, în anumite cazuri a fost 
preferată administrarea preemptivă a tratamentului 
profilactic pentru reactivarea virală. 

Reactivarea virală a survenit la 21,42% dintre 
pacienţi AgHBS+ şi 60% dintre pacienţi cu infecţie 
ocultă; în li teratură, reactivările virale sunt mai 
frec vente la pa cienţii AgHBs+ comparativ cu cei cu 
infecţii oculte, cu o rată de reactivare de 20-57% 
(33-35) şi până la 80% în cazul tratamentului cu 
Rituximab. (11,31) În lotul analizat, proporţia 
pacienţilor cu infecţie ocultă reactivată este mult 
mai mare faţă de pro porţia pacienţilor AgHBs+ cu 
reactivare şi com parativ cu datele din literatură, în 
care rata de reac tivare variază între 3% (18) şi 45%, 
în cazul tra ta mentului cu Rituximab. (31) Am 
observat fap tul că, în grupul cu infecţie vindecată 
(AcHBs+), nu a existat fenomenul de reactivare 
virală; în alte studii au fost descrise cazuri de 
reactivare la pa cienţi AcHBs+ cu titru scăzut. 
(36,37) Absenţa AcHBs, precum şi scăderea titrului 
acestora în timpul sau după chimioterapie au fost 
identificate drept factori de risc pentru reactivare. 
(36,38) Pa cienţii cu infecţie ocultă reactivată nu 
aveau pro filaxie, iar tratament antiviral (Lami-
vudină) aveau 3/6 dintre pacienţi AgHBs+, cu du-
rata mediană de admi nis trare de 25 de luni (min. 
12, max. 85). Fenomenul de reactivare virală la cei 
cu tratament cu Lami vu dină a apărut probabil prin 
dezvoltarea rezistenţei datorată mutaţiilor puncti-
forme YMDD (39), ştiut fiind faptul că în fiecare 
an de tratament cu La mivudină riscul de a dezvolta 
rezistenţă creşte, ajun gând la 67% după 4 ani de 
tratament. (39)

Momentul reactivării variază, aceasta putând 
sur veni atât pe parcursul chimioterapiei, cât şi după 
finalizarea acesteia. În studiul lui Evens (31), reac-

tivarea virală s-a produs după o medie de 3 luni 
(min. 0, max. 12) de la ultima administrare de 
Rituximab, iar 29% dintre cazurile de reactivare s-au 
produs după 6 luni de la terminarea trata men tului. 
Rezultatele prezente arată că mediana tim pu lui de la 
iniţierea tratamentului citostatic până la reac tivare a 
fost de 12 luni (min. 4, max. 88), iar după termi narea 
tratamentului de 5 luni (min. 1, max. 16).

În ceea ce priveşte agenţii terapeutici utilizaţi, 
Rituximabul, corticoterapia şi antraciclinele sunt 
consideraţi factori de risc pentru reactivare (40-42), 
dar orice agent imunosupresor poate induce reac-
tivare, iar riscul creşte atunci când aceştia sunt aso-
ciaţi. (43) În analiza efectuată a fost demonstrat 
faptul că Rituximabul creşte riscul de reactivare 
VHB de 9 ori, iar pentru infecţia AgHBs+ de 6 ori; 
pentru infecţia ocultă nu a fost demonstrat un risc 
sem ni ficativ (deşi 75% dintre pacienţii cu Rituximab 
au avut reactivare), dar lotul analizat a fost foarte 
mic. Există studii care demonstrează o rată crescută 
de reactivare a infecţiei oculte după tratamentul cu 
Rituximab (22,40,44). 

Pentru tratamentul reactivării virale s-au folosit 
Lamivudină şi Entecavir. În prezent, agenţii de 
elecţie sunt cei cu efect antiviral potent şi rată de 
re zistenţă mică – Entecavir (27), care de altfel şi-a 
dovedit eficienţa şi în cazurile de rezistenţă la 
Lamivudină (45,46). Mai nou, există argumente 
care recomandă Entecavir first-line, mai eficient ca 
terapie de salvare în cazurile rezistente la Lami-
vudină (47), precum şi în profilaxia reactivării in-
fecţiilor oculte VHB (48). 

Fenomenul de reactivare virală nu trebuie ne-
glijat, consecinţele putând fi severe, cu tablou de 
hepatită acută fulminantă şi deces, cu mortalitate de 
până la 50% legată de VHB (4), dar şi prin afectarea 
prognosticului malignităţii hematologice. În lotul 
nostru a existat un singur deces prin reactivarea 
VHB (11,1%). Printre factorii de risc pentru 
reactivare identificaţi sunt: sexul masculin (33,40), 
valori crescute ale ALT baseline (40), utilizarea 
Rituximabului şi absenţa Ac antiHBs (36,40,49), 
ne con firmaţi însă în studiul de faţă, probabil pentru 
că loturile au fost mici şi neomogene.

Este necesară analiza unui număr mult mai mare 
de pacienţi cu limfoproliferări cronice şi infecţie cu 
VHB şi alcătuirea de loturi omogene, pentru a putea 
obţine rezultate relevante, cu semnificaţie statistică.

CONCLUZII

1. Este necesară efectuarea unui screening com-
plet pentru identificarea infecţiei VHB 
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