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HBV: Vấn đề sức khỏe toàn cầu

▪ 2 tỷ người trên thế giới đã bị nhiễm HBV[1]

▪ Khoảng 220 triệu người mang HBV mạn tính [2]

▪ Nguyên nhân hàng đầu dẫn tới xơ gan và HCC [2]

▪ Nguyên nhân của 80% HCC ở người Mỹ gốc Á [3]

▪ 30% - 50% BN HCC liên quan với HBV nhưng không
có xơ gan [4]

▪ Nguy cơ nhiễm HBV gấp 50-100 lần so với nhiễm HIV[1]

1. World Health Organization. HBV fact sheet. 2. Conjeevaram HS, et al. J Hepatology. 2003;38(suppl 
1):s90-s103. 3. Stanford Asian Liver Center. For hepatitis B and liver cancer patients. 4. Bosch FX, et al. 
Clin Liver Dis. 2005;9:191-211. 5. World Health Organization. Global alert and response: hepatitis B-
Introduction. 



Ước tính tỷ lệ toàn cầu của CHB năm 2015: 257 triệu

21 triệu
Eastern 

Mediterranean

15 triệu
Europe

7 triệu
Americas

60 
triệu
Africa

39 triệu
Southeast Asia

115 triệu
Western Pacific

WHO. Global hepatitis report, 2017.



HBV biến chủng

▪ Chủng tự nhiên

– Viêm gan B mạn HBeAg (+), 
không có đột biến

▪ Đột biến Precore và core 
promoter[3]

– Giảm sản xuất HBeAg (Viêm gan
B mạn HBeAg âm tính)

▪ Kiểu gen (Genotypes)

▪ Đột biến xuất hiện trong điều trị

1. Buckwold VE, et al. J Virol. 1996;70:5845-5851. 2. Chu CJ, et al. Gastroenterology. 2003;125:444-451. 

3. Hunt CM, et al. Hepatology. 2000; 31:1037-1044.



Huyết thanh viêm gan B: Xét nghiệm ban đầu

▪ Hướng dẫn của AASLD khuyến cáo XN HBsAg và anti-HBs cho tất cả
bệnh nhân

– HBsAg 

– Protein bề mặt của HBV xuất hiện trong nhiễm trùng HBV cấp hoặc mạn

– Xuất hiện khẳng định BN đã nhiễm hoặc đang nhiễm

– Anti-HBs 

▪ Xuất hiện đánh dấu sự phục hồi miễn dịch của nhiễm HBV

– Xuất hiện sau tiêm phòng vacxin viêm gan B

▪ Total anti-HBc có thể được sử dụng như thay thế; những xét nghiệm
(+) nên được xét nghiệm HBsAg và anti-HBs

– Xuất hiện trong giai đoạn cấp và kéo dài dai dẳng trong cuộc sống

– Xuất hiện chứng tỏ BN đã bị phơi nhiễm (trước đó hoặc đang nhiễm với
HBV)

Lok AS, et al. Hepatology. 2009;50:661-662. 



Tại sao cần thiết xét nghiệm Anti-HBc ?

▪ Quyết định những người cần thiết

– Tiêm vacxin HBV

– BN xét nghiệm HBsAg âm tính nhưng anti-HBc (+) trong vùng có tỷ lệ 
nhiễm HBV cao đã từng bị nhiễm HBV và không cần tiêm vacxin*

– Điều trị dự phòng HBV tái hoạt động

– BN suy giảm miễn dịch có thể kích hoạt HBV nếu anti-HBc (+)

▪ Đánh giá nguy cơ lây truyền HBV ở những người cho tạng:

– Người nhận gan từ BN anti-HBc (+) có thể có nguy cơ lây truyền 
HBV

*However, one of the possibilities for isolated HBcAb (total) is the possibility of false positive in low 
prevalence areas or in individuals with no risk factors for HBV, in which case they may need to be vaccinated.



Huyết thanh viêm gan B: IgM anti-HBc

▪ IgM anti-HBc [1]

– Nếu XN này (+/-) trong kết quả:

– XN cần thiết đánh giá đã phơi nhiễm HBV, XN anti-HBc total

– Xuất hiện trong nhiễm trùng cấp tính (âm tính trong nhiễm 
trùng mạn)

– Dương tính -> BN mới nhiễm HBV (≤ 6 tháng)

– Đôi khi xuất hiện bùng phát nặng của VG B mạn

– Một số ít BN VG B mạn có IgM anti-HBc (+), có nguy cơ tiến 
triển cao tới xơ gan hoặc HCC[2]

1. CDC. Hepatitis B FAQs for health professionals. Available at: http://www.cdc.gov/hepatitis/ 

HBV/HBVfaq.htm. 2. Colloredo MG, et al. Arch Virol Suppl. 1993;8:203-211.



Phân tích kết quả huyết thanh học

HBsAg Total 

Anti-HBc

IgM

Anti-HBc

Anti-HBs Phân tích

Âm tính Âm tính NA Âm tính Không mắc bệnh, tiêm vacxin

Âm tính Dương

tính

NA Dương tính Miễn dịch tự nhiên của bệnh

Âm tính Âm tính NA Dương tính Miễn dịch do tiêm phòng vacxin

Dương

tính

Dương

tính

Âm tính Âm tính Viêm gan B mạn

Dương

tính

Dương 

tính

Dương

tính

Âm tính Viêm gan B cấp

Âm tính Dương

tính

NA Âm tính Không rõ ràng: có thể 1 hay nhiều diễn

biến sau:

1. Hồi phục (thường gặp nhất)

2. False-positive anti-HBc; susceptible

3. “Low-level” chronic infection

4. Resolving acute infection

CDC. Hepatitis B FAQs for health professionals. Available at: http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/HBVfaq.htm. 



Huyết thanh viêm gan B: Xác định tình trạng

HBeAg trong viêm gan B mạn

▪ HBeAg 

– Được bài tiết từ gen của nucleocapsid của HBV xuất hiện trong huyết 
thanh ở gian cấp hoặc mạn ở những chủng tự nhiên

– HBeAg (+) đánh giá sự nhân lên của vi rút và thường liên quan đến HBV-
DNA cao

▪ Anti-HBe

– Bài tiết bởi hệ thống miễn dịch trong nhiễm HBV cấp tính, kéo dài hoặc 
sau tác động trong quá trình nhân lên của chủng tự nhiên thanh thải miễn 
dịch

– Chuyển đổi HBeAg (+) sang anti-HBe dương tính dự báo:

– Thanh thải HBV kéo dài ở những bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng vi rút và 
và nồng độ vi rút thấp

hoặc

– Xuất hiện đột biến precore hoặc core promoter và chuyển HBeAg (-)



Xét nghiệm HBV DNA

▪ Chỉ định xét nghiệm trong viêm gan mạn khi HBsAg (+) >6 
tháng sau nhiễm trùng cấp HBV 

– Cần phân biệt tình trạng mạn tính: Người mang HBV (< 
2000 IU/mL) với phục hồi nhiễm trùng HBV (HBV-DNA 
không phát hiện)

▪ Thay đổi nồng độ vi rút sử dụng trong theo dõi đáp ứng 
điều trị

▪ Tăng nồng độ vi rút -> xuất hiện biến chủng kháng thuốc 
trong quá trình điều trị

▪ Nồng độ vi rút liên quan đến tiến triển của bệnh

Adapted from Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol  Hepatol. 2004;2:87-106. 



Tiến triển tự nhiên của HBV



Biến thể HBV xảy ra tự nhiên

▪ HBeAg (+) (chủng tự nhiên)[1]

– Liên quan đến tăng cao HBV DNA và khả năng lây nhiễm cao[2]

▪ HBeAg âm tính (đột biến tại vùng precore hoặc core promoter) 

– Liên quan đến đáp ứng lâm sàng điều trị kém hơn và giảm tự đào thải

– Không bài tiết HBeAg (viêm gan B mạn HBeAg (-))

– Tỷ lệ HBeAg (+) thấp.

1. Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:936-962.

2. Buchwold VE, et al. J Virol. 1996;70:5845-5851.

3. Chu CJ, et al. Gastroenterology. 2003;125:444-451.



Viêm gan B mạn HBeAg âm tính

▪ Thường gặp nhất ở kiểu gen B, C và D

– Châu Á và Nam Âu

▪ Đột biến precore và basal core promoter thường xuất hiện trong giai đoạn 
thanh thải miễn dịch

▪ 2 diễn biến chính

– Tăng kéo dài dai dẳng ALT, HBV DNA cao

– 30% đến 40% bệnh nhân

– HBV DNA tăng cao trước tăng ALT 

– ALT tăng thất thường, HBV DNA thấp hoặc dưới ngưỡng

– 45% đến 60% bệnh nhân

▪ Đáp ứng duy trì tự nhiên ít gặp (6% - 15%) và tiên lượng lâu dài kém hơn so 
với bệnh nhân HBeAg (+)

Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:936-962.



< <> >
HBeAg+ HBeAg-/anti-HBe+ (Biến chủng precore/core promoter)

ALT

HBV DNA

VG mạn: 

Không/nhẹ

VG mạn: vừa/nặng VG mạn: vừa/nặngVG mạn: Không/nhẹ

Xơ gan

Dung nạp miễn dịch Thanh thải miễn dịch Giai đoạn nhân lên thấp Giai đoạn tái hoạt động

Xơ gan

< 2000 IU/mL

> 2000 IU/mL

Inactive cirrhosis

2 x 108 -

2 x 1011 IU/mL

Các giai đoạn của nhiễm HBV mạn

Slide courtesy of A. S. F. Lok, MD.

200,000 - 2 x 109 IU/mL

Người lành mang trùng Viêm gan B mạn HBeAg-Viêm gan B mạn HBeAg+  



Courtesy of  W. Ray Kim, MD.

Chen DS, et al. J Gastroenterol Hep. 1993;8:470-475.

Seeff L, et al. N Engl J Med. 1987;316:965-970.

Xơ gan

Inactive 

Carrier

< 5%

Dung nạp 

miễn dịch
Trẻ em

> 95%

VG B mạn

HBeAg-

Tiến triển tự nhiên của nhiễm HBV

VG B mạn

HBeAg (+)

Tuổi trưởng 

thành



Courtesy of  W. Ray Kim, MD.

Chen DS, et al. J Gastroenterol Hep. 1993;8:470-475.

Seeff L, et al. N Engl J Med. 1987;316:965-970.

Inactive 

Carrier

< 5%

Dung nạp 

miễn dịch
Trẻ em

> 95%

VG B mạn

HBeAg (-)

Tiến triển tự nhiên của nhiễm HBV

VG B mạn

HBeAg+

Trưởng 

thành

HCC



Lai CL, et al. Lancet. 2003:362:2089. Lok AS, et al. Gastroenterology. 2001:120:1828.

Lâm sàng của nhiễm HBV mạn

Dung nạp miễn

dịch

HBeAg+ CHB Inactive 

HBsAg Carrier

HBeAg- CHB

(đột biến Precore)

HBsAg + + + +

HBeAg + + – –

Anti-HBe – – + +

ALT Bình thường  Bình thường 

HBV DNA
> 20,000 IU/mL

(> 105 copies/mL)

> 20,000 IU/mL 

(> 105 copies/mL)

< 200 IU/mL

(< 103 copies/mL)

> 2000 IU/mL 

(> 104 copies/mL*)

Mô học Bình thường/nhẹ Tổn thương viêm Bình thường Tổn thương viêm

Điều trị Không Có Không Có

*Expert opinions vary as to this value.



Sự khác nhau giữa VG B mạn HBeAg (-) với

người lành mang VR (Inactive Carrier State)

Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6:1315-1341.

Xét nghiệm VG B mạn HBeAg âm tính Người lành mang VR

HBsAg (+) ✓ ✓

Anti-HBe (+) ✓ ✓

Anti-HBc (+) ✓ ✓

HBV DNA Cao, thường xuyên dao

động; HBV DNA 

> 2000 IU/mL

Thấp hoặc không phát hiện; 

HBV DNA dưới ngưỡng

hoặc < 2000 IU/mL

ALT Cao, thường xuyên dao

động

Bình thường



Phân tích xét nghiệm: Chẩn đoán phân biệt

Xét nghiệm HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgM 

Anti-HBc

HBV DNA

Nhiễm trùng cấp, 

lây nhiễm cao

+ - + + +

Phục hồi sau

nhiễm trùng

- + + - -

Tiêm chủng - + - - -

Nhiễm trùng mạn + - + - +/-

Không rõ - - + - -

*4 possibilities: 1) resolved infection (most likely), 2) false-positive anti-HBC, 3) “low level” 

chronic infection, 4) resolving acute infection.



Những yếu tố ảnh hưởng

đến tiến triển của bệnh



Fattovich G et al. Gastroenterology. 2004;127:S35-S50. 

Yang HI, et al. N Engl J Med. 2002;347:168-174. 

Tang B, et al. J Med Virol. 2004;72:35-40.

Những yếu tố nguy cơ với tiến triển bệnh gan

(Xơ gan, suy gan, HCC)

▪ Kiểu gen HBV

▪ HBeAg (+)

▪ Xuất hiện phản ứng viêm gan/Xơ 
hóa/Xơ gan

– Xuất hiện mức độ nghiêm trọng

▪ Tiến triển của bệnh gan

– Tăng ALT

– Tăng HBV DNA

▪ Đồng nhiễm HBV/HCV and 
HBV/HDV

▪ Nhiễm sắt trong gan

▪ Gan nhiễm mỡ

▪ Vùng dịch lưu hành cao

▪ Tuổi cao

▪ Nam giới

▪ Tình trạng miễn dịch: HIV hoặc 
ghép tạng

▪ Nghiện rượu

▪ Hút thuốc

▪ Tiền sử gia đình có HCC*

▪ Phơi nhiễm với Aflatoxin*

*HCC only



Tác động của kiểu gen đến tiến triển bệnh

▪ Kiểu gen C

– Thường liên qua đến bệnh gan nặng và HCC so với kiểu gen B

▪ Kiểu gen B

– Liên quan đến chuyển đảo huyết thanh từ HBeAg, anti Hbe ở 
những người trẻ tuổi so với kiểu gen C

▪ Kiểu gen A và B

– Tỷ lệ đáp ứng cao với các thuốc kháng vi rút và mất HBeAg khi 
điều trị PegIFFN cao hơn so với kiểu gen C và D

Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:936-962.



Xuât hiện thể ẩn HBV 

ở bệnh nhân không có bệnh gan

▪ Nhiễm trùng HBV thể ẩn (Occult HBV 
infection) xác định khi có HBV-DNA ở những
người HBsAg âm tính

– Những BN tăng nguy cơ tiến triển xơ hóa gan và
xuất hiện HCC nếu có nguyên nhân khác gây phá
hủy gan[1]

– Ức chế miễn dịch có thể kích hoạt HBV thể ẩn

– Những người này có thể lây truyền HBV cho BN 
khác

1. Squadrito G, et al. Cancer. 2006;106:1326-30. 

2. Raimondo G et al. J Hepatol. 2008;48:743-746. 



Tiến triển tự nhiên và đánh giá bệnh nhân nhiễm HBV mạn

HBeAg dương tính HBeAg âm tính

Nhiễm trùng mạn Viêm gan mạn Nhiễm trùng mạn Viêm gan mạn

HBsAg Cao Cao/trung bình Thấp Trung bình

HBeAg Dương tính Dương tính Âm tính Âm tính

HBV-DNA >107 IU/ml 104- 107 IU/ml <2.000 IU/ml >2.000 IU/ml

ALT Bình thường Tăng Bình thường Tăng

Tổn thương gan Không có/Tối thiểu Vừa/Nặng Không có Vừa/Nặng

Thuật ngữ cũ Dung nạp miễn dịch

(Immune tolerant)

Đáp ứng miễn dịch

HBeAg dương tính

Người mang HBV Viêm gan mạn

HBeAg âm tính

Xét nghiệm HBV

HBsAg

HBeAg/anti-HBe

HBV-DNA

Bệnh gan

Sinh hóa: ALT

XN xơ hóa gan: XN không xâm

nhập về xơ gan (FibroScan hoặc

xét nghiệm) hoặc sinh thiết gan

tùy từng bệnh nhân

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection



Theo dõi bệnh nhân nhiễm HBV

 Nghi ngờ nhiễm HBV 

HBsAg dương tính HBsAg âm tính, anti-HBc dương tính 

Nhiễm HBV mạn 
(Không có viêm gan mạn) 

Theo dõi:  
(Bao gồm HBsAg, 

HBeAg/anti-HBe, HBV-

ADN, ALT và đánh giá 

xơ gan) 

Xem xét: 
Nguy cơ HCC, nguy cơ 

tái hoạt động, biểu hiện 

ngoài gan và nguy co lây 

truyền HBV 

Viêm gan vi rút B 

mạn ± Xơ gan 

Bắt đầu điều trị 

thuốc kháng vi rút 

Không có theo dõi chuyên khoa 

nhưng thông tin cho bệnh nhân và 

thầy thuốc thực hành về nguy cơ 

tiềm ẩn tái hoạt động 

Trong trường hợp ức chế miễn dịch, 

bắt đầu điều trị dự phòng thuốc 

kháng vi rút loại uống 

Có 
Không 

EASL 2017



Đánh giá bệnh nhân nhiễm HBV mạn

▪ Đánh giá ban đầu

1. Tiền sử và khám lâm sàng

2. Tiền sử bệnh gan trong gia đình, HCC

3. Xét nghiệm đánh giá tiến triển bệnh gan: CTM (tiểu cầu), 
chức năng gan, thời gian prothrombin

4. Xét nghiệm đánh giá sự nhân lên HBV: HBeAg/anti-HBe, 
HBV DNA

5. Siêu âm gan, lách

6. AFP

Adapted from Lok AS, et al. Hepatology. 2007;45:507-539.



▪ Đánh giá ban đầu (tiếp)

7. Xét nghiệm đánh giá đồng nhiễm: HIV, HAV, HCV

– HDV ở những BN tại những vùng có HDV cao, người lớn nhiễm 
HBV và những người có tiền sử TCMT

8. Xét nghiệm sàng lọc HCC 

9. Xem xét sinh thiết gan để đánh giá tổn thương ở những 
bệnh nhân cần chẩn đoán viêm gan mạn

Đánh giá bệnh nhân nhiễm HBV mạn

Adapted from Lok AS, et al. Hepatology. 2007;45:507-539.



Điều trị viêm gan B mạn



Câu hỏi cần đặt ra trước điều trị  

1. Mục tiêu là gì ?

2. Điều trị cho ai ?

3. Điều trị bằng thuốc gì ? 

4. Điều trị đến bao giờ ?

Điều trị viêm gan B mạn



Mục tiêu của điều trị ?



Mục tiêu điều trị HBV

Dự phòng
xơ gan, 

HCC và tử
vong

Cải thiện mô học gan Giảm HBV DNA huyết
thanh

Bình thường ALT Chuyển đảo huyết thanh
(Mất HBeAg, sản xuất anti-HBe, Mất HBsAg)

Đối với nhiều BN 
để đạt được

những mục tiêu
này có thể cần
điều trị kéo dài



Mục tiêu điều trị

▪ Mục tiêu chính: Cải thiện sự sống và chất lượng 

cuộc sống bằng các ngăn ngừa sự tiến triển của 

bệnh và hậu quả HCC

▪ Mục tiêu khác:

– Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con

– Tái hoạt động của HBV

– Dự phòng và điều trị các biểu hiện ngoài gan liên quan 

đến HBV

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection



Mục tiêu của điều trị

▪ Dự phòng các diễn biến lâm sàng nặng (xơ gan, ghép 
gan, HCC và tử vong) do ức chế lâu dài HBV-DNA

▪ Mục tiêu chính

– Duy trì HBV-DNA ở mức không phát hiện trong huyết thanh

▪ Mục tiêu thứ phát

– Giảm hoặc bình thường hóa ALT 

– Cải thiện mô học gan

– Mất HBeAg hoặc chuyển đảo huyết thanh ở những BN HBeAg (+)

– Mất HBsAg hoặc chuyển đổi huyết thanh

▪ Điều trị thường kéo dài đặc biệt ở BN HBeAg âm tính



Bệnh nhân nào cần điều trị ?



Chỉ định điều trị

▪ Chỉ định điều trị dựa trên sự kết hợp của 3 tiêu

chí:

– Tải lượng HBV-DNA

– Nồng độ ALT

– Mức độ nặng của bệnh gan

Các yếu tố cân nhắc: Tuổi, tình trạng sức khỏe, nguy cơ

lây nhiễm, tiền sử gia đình HCC hoặc xơ gan và các

biểu hiện ngoài gan
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Chỉ định điều trị

▪ Tất cả BN viêm gan B mạn HBeAg (+)/âm tính xác định:

– HBV-DNA >2.000 IU/ml

– ALT >giá trị bình thường (ULN)

– Và/hoặc có tổn thương viêm mức độ vừa hoặc xơ hóa

-> Chỉ định điều trị thuốc kháng vi rút

▪ BN xơ gan còn bù/mất bù -> Chỉ định điều trị ngay bất kỳ mức HBV-

DNA và ALT

▪ BN với HBV-DNA >20.000 IU/ml và ALT >2xULN -> Điều trị bất kể

mức độ xơ hóa

▪ BN nhiễm HBV mạn HBeAg (+), ALT bình thường kéo dài và HBV-

DNA cao có thể điều trị nếu >30 tuổi bất kể mức độ nghiêm trọng

của tổn thương mô bệnh học gan

▪ BN nhiễm HBV mạn HBeAg (+) hoặc HBeAg (-) và tiền sử gia đình

có HCC/xơ gan và biểu hiện ngoài gan có thể chỉ định điều trị kể cả

chỉ định điều trị điển hình không đầy đủ
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Điều trị bằng thuốc gì ?



Sự phát triển của liệu pháp điều trị HBV
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Tenofovir
Disoproxil
Fumarate



Thuốc lựa chọn đầu tiên

▪ Peginterferon alfa-2a

▪ Entecavir

▪ Tenofovir hoặc TAF

EASL 2017. J Hepatol. 2009;50:227-242. Liaw YF, et al. Hepatol Int. 2008;2:263-283. Lok AS, et 

al. Hepatology. 2009;50:661-662. 



Điều trị viêm gan B mạn

▪ Điều trị NA với BN viêm gan B mạn chưa điều trị

– Điều trị kéo dài với các NA có hàng rào kháng thuốc 
cao là lựa chọn điều trị với bất kỳ tình trạng nặng của 
bệnh gan

– Phác đồ sử dụng: Lựa chọn hàng đầu là ETV. TDF 
hoặc TAF

– LAM, ADV và TBV không khuyến cáo sử dụng điều trị 
viêm gan B mạn
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Lựa chọn ETV hoặc TAF với TDF
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Điều trị như thế nào ?



Liều lượng thuốc

Thuốc
Đường 

dùng

Liều khuyến cáo

Người lớn Trẻ em

Interferon alfa Dưới da
5 MU hàng ngày hoặc 10 MU x 

3 lần/tuần

6 MU/m2 x 3 lần/tuần 

(Tối đa: 10 MU)

Peginterferon 

alfa
Dưới da 180 µg/tuần

Lamivudine Uống 100 mg/ngày 
3 mg/kg/ngày 

(max: 100 mg/ngày)

Adefovir Uống 10 mg/ngày Không khuyến cáo

Entecavir Uống
▪ 0.5 mg/ngày

▪ 1.0 mg/ngày nếu kháng LMV
≥2 tuổi

Telbivudine Uống 600 mg/ngày Không khuyến cáo

Tenofovir Uống 300 mg/ngày ≥12 tuổi

TAF Uống 25 mg/ngày Không khuyến cáo

Lok AS, et al. Hepatology. 2009;50:661-662. EASL 2017



Theo dõi bệnh nhân điều trị ETV, 

TDF hoặc TAF

▪ Tất cả BN điều trị NA cần được theo dõi thường xuyên 
ALT và HBV-DNA

▪ BN có nguy cơ mắc bệnh thận điều trị với bất kỳ NA và 
tất cả BN không phân biệt nguy cơ thận được điều trị 
bằng TDF nên theo dõi thận trọng, định kỳ bao gồm: 
Mức lọc cầu thận và nồng độ phosphat máu

▪ BN điều trị TDF có nguy cơ xuất hiện và/hoặc có bệnh 
thận hoặc cơ xương  có thể xem xét chuyển ETV hoặc 
TAF tùy thuộc vào điều trị LAM trước đó.
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Theo dõi bệnh nhân điều trị NA kéo dài

▪ BN đạt hiệu quả điều trị kéo dài bằng NA nhưng 
cần theo dõi và sàng lọc HCC

▪ Bắt buộc sàng lọc HCC với tất cả BN xơ gan 
cũng như với những BN có thang điểm nguy cơ 
HCC ở mức độ trung bình hoặc cao khi bắt đầu 
điều trị NA
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Ngừng điều tri NA

▪ NA có thể ngừng sau khi khẳng định mất HBsAg 
có hay không có chuyển đảo huyết thanh 
antiHBs

▪ Có thể ngừng điều trị NA ở BN viêm gan B mạn 
không có xơ gan đạt được chuyển đảo huyết 
thanh HBeAg và HBV-DNA không phát hiện 
được ít nhất 12 tháng điều trị  

▪ Ngừng điều trị NA ở những BN HBeAg âm tính, 
không xơ gan ức chế vi rút kéo dài (≥3 năm)
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Điều trị bệnh nhân thất bại với NA

▪ Dự phòng kháng thuốc: Điều trị các thuốc có hàng 
rào di truyền kháng thuốc cao

▪ Tuân thủ điều trị NA cần được kiểm tra với tất cả 
các trường hợp thất bại điều trị 

▪ Quản lý thất bại điều trị dựa trên các dữ liệu 
kháng chéo của các NA

▪ Điều chỉnh điều trị cần được thực hiện ngay khi 
thất bại điều trị NA được khẳng định.
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845 aa

Terminal

protein
Spacer Pol/RT RNaseH

A B C ED

YMDDF_V_LLAQ

I(G) II(F)

Allen MI, et al. Hepatology. 1998;27:1670-1677. Qi X, et al. EASL 2004. Abstract 57. 
Tenney D, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48:3498-3507. Telbivudine [package insert]. 
Locarnini S. IDRW 2006. Abstract P2. Qi X, et al. Antivir Ther. 2007;12:355-362. van Bommel F, 
et al. AASLD 2007. Abstract 960.

rtM204V/ILAM resistance rtA18IT/V

rtA181T/V rtN236TADV/TDF resistance*

rtM204V

rtS202G/C/I

rtM250I/V

rtT184S/A/I/L/G/C/M

ETV resistance rtL180M

rtM204ILdT resistance rtA181T/V

1 183 349 (rt1) 692 (rt344)

rtI169T

*Based on in vitro data and therapy switch following emergence of genotypic ADV resistance.

Đột biến kháng thuốc của HBV



Định nghĩa kháng thuốc kháng virut

Term Định nghĩa

Bùng phát 
virut

↑ HBV DNA  1 log10 (10-fold) trên 
mức thấp nhất sau quá trình đáp 
ứng virut, trong khi tiếp tục điều trị

Tăng nồng 
độ virut

↑ HBV DNA > 20,000 IU/mL hoặc 
trước điều trị sau khi có đáp ứng và 
tiếp tục điều trị

Bùng phát 
sinh hóa

↑ ALT so với ULN sau khi bình 
thường hóa, trong khi tiếp tục tx

Kháng 
Genotype

Phát hiện đột biến qua in vitro 
kháng với điều trị NA

Kháng 
Phenotype

Trên in vitro xác nhận đột biến phát 
hiện làm giảm nhạy cảm với điều trị 
NA (biểu hiện tăng nồng độ ức chế)

Lok AS, et al. Hepatology. 2009;50:661-662. Chronic Hepatitis B: Update 2009, Lok ASF, McMahon BJ, www.aasld.org. 

Copyright@2009. American Association for the Study of Liver Diseases. Reproduced with permission of the American 

Association for the Study of Liver Diseases.

Biểu hiện của kháng thuốc kháng virut

Điều trị kháng virut

Tăng nồng độ virut

Bùng phát virut
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Tỷ lệ kháng thuốc
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Kháng thuốc và kháng chéo

Chủng vi rút viêm gan B LAM LdT ETV ADV
TDF/T

AF

Chủng tự nhiên S S S S S

Đột biến M204V R S I I S

Đột biến M204I R R I S S

Đột biến L180M + M204V R R I I S

Đột biến A181T/V I I S R I

Đột biến N236T S S S R I

Đột biến L180M + M204V/I  I169T 

V173L  M250V
R R R S S

Đột biến L180M + M204V/I  T184G 

S202I/G
R R R S S
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Điều trị HBV kháng thuốc

Thuốc kháng Thuốc sử dụng

Kháng LMV Chuyển sang TDF hoặc TAF

Kháng ADV

Không kháng với LMV: Chuyển ETV hoặc TDF

hoặc TAF

Kháng với LMV: Chuyển TDF hoặc TAF

HBV-DNA cao: Thêm ETV hoặc thay ETV

Kháng telbivudine Chuyển TDF hoặc TAF

Kháng ETV
Chuyển sang TDF hoặc TAF hoặc phối hợp ETV

với TDF

Kháng TDF hoặc

TAF

Không kháng với LMV: Chuyển ETV

Kháng với LMV: Phối hợp thêm ETV

Đa kháng Phối hợp ETV và TDF hoặc TAF
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Dự phòng HBV kháng thuốc

▪ Bệnh nhân

– Tuân thủ

▪ Cung cấp các dịch vụ chăm sóc

– Lựa chọn phác đồ tối ưu

– Tư vấn bệnh nhân

▪ Thuốc

– Hiệu quả

– Hàng rào di truyền đề kháng

– Khả năng dung nạp

– Dược lý học

Thuốc

Bệnh nhân Dịch vụ 

chăm sóc



Dự phòng kháng thuốc

▪ Sử dụng các thuốc có hàng rào di truyền kháng thuốc cao

▪ Không phối hợp các thuốc có hàng rào di truyền kháng 
thuốc thấp như LAM, ADV hoặc TBV, có thể dẫn đến đa 
kháng

▪ Không điều trị 1 loại thuốc kháng vi rút có hàng rào di 
truyền kháng thuốc thấp vì có nguy cơ cao gây đa kháng.

▪ Các thuốc ETV, TDF hoặc TAF ít khả năng gây kháng 
thuốc 
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Phối hợp các dẫn chất nucleos(t)ide

▪ Không khuyến cáo điều trị 2 NA có hàng rào di 
truyền kháng thuốc cao (ETV, TDF và TAF) cho 
BN mới điều trị

▪ BN tuân thủ điều trị với các thuốc ETV hoặc 
TDF/TAF kéo dài, không ức chế sự nhân lên của 
HBV (HBV-DNA không dưới ngưỡng) có thể 
chuyển thuốc khác hoặc phối hợp 2 loại thuốc này
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Điều trị NA phối hợp PegIFNα

▪ Phối hợp NA và PegIFNα không được khuyến cáo

▪ BN HBeAg (+) chưa điều trị, không khuyến cáo 
điều trị NA trước sau đó chuyển PegIFNα

▪ BN viêm gan B mạn điều trị kéo dài NA, không 
khuyến cáo phối hợp thêm PegIFNα hoặc chuyển 
sang PegIFNα

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection



Điều trị bệnh nhân xơ gan mất bù

▪ Tất cả BN xơ gan mất bù cần điều trị ngay bằng 
các thuốc NA có hàng rào kháng thuốc cao, không 
phân biệt mức độ nhân lên của HBV, cần đánh giá 
khả năng ghép gan

▪ PegIFN chống chỉ định BN xơ gan mất bù

▪ BN cần được theo dõi chặt chẽ về khả năng dung 
nạp của thuốc, xuất hiện tác dụng phụ hiếm gặp 
như toan lactic hoặc suy thận
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Dự phòng tái phát HBV sau ghép gan

▪ Tất cả BN chờ ghép gan có liên quan đến bệnh gan do 
HBV cần được điều trị với NA

▪ Phối hợp HBIG và NA được khuyến cáo sử dụng sau ghép 
gan để dự phòng tái phát HBV

▪ BN có nguy cơ tái phát thấp có thể ngừng HBIG nhưng 
cần được điều trị dự phòng liên tục bằng các NA mạnh

▪ Những BN HBsAg âm tính nhận gan từ những người cho 
có bằng chứng đã từng nhiễm HBv (anti-HBc dương tính) 
có nguy cơ tái phát HBV và nên được điều trị dự phòng 
bằng NA
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Điều trị nhiễm vi rút viêm gan B 

trên cơ địa đặc biệt



Đồng nhiễm HCV

–Điều trị HCV bằng các thuốc DAAs có thể 
nguyên nhân gây tái hoạt động HBV. BN đủ tiêu 
chuẩn điều trị HBV nên được điều trị NAs

–BN HBsAg (+) điều trị DAAs nên được xem xét 
dự phòng NA đến 12 tuần sau khi ngừng DAAs 
và theo dõi chặt chẽ

–BN HBsAg (-), anti-HBc (+) sau điều trị DAAs 
cần được theo dõi và kiểm tra HBV tái hoạt 
động khi ALT tăng cao
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Viêm gan B cấp

– >95% viêm gan B cấp người lớn tự khỏi, không có chỉ 
định điều trị thuốc kháng vi rút

– Chỉ những BN viêm gan B cấp nặng, rối loạn đông máu 
hoặc kéo dài cần được điều trị với NA và xem xét ghép 
gan

– Không có bằng chứng sử dụng sớm NA có tác dụng 
ngăn diễn biến nặng của bệnh

– Các thuốc NA sử dụng: ETV, TDF và TAF
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Nhiễm HBV ở trẻ em

–Ở trẻ em, tiến triển bệnh thường nhẹ, hầu hết 
trẻ không có chỉ định điều trị. Do đó chỉ định điều 
trị cho trẻ cần thận trọng

–Ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên có đủ tiêu chuẩn 
điều trị. ETV, TDF, TAF và pegIFNα có thể được 
sử dụng
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Phụ nữ mang thai nhiễm HBV

– Sàng lọc HBsAg trong 3 tháng đầu của thai nghén

– Phụ nữ trong tuổi sinh đẻ không có xơ hóa tiến triển, có kế hoạch có 
thai trong tương lai gần có thể trì hoãn điều trị cho đến khi trẻ sinh 
ra

– PNMT có VG B mạn và xơ hóa tiến triển hoặc xơ gan -> điều trị 
TDF

– Phụ nữ mang thai đã điều trị NA, 

– TDF nên tiếp tục điều trị

– ETV hoặc NA khác nên chuyển điều trị TDF

– Tất cả phụ nữ mang thai, HBV-DNA cao (>200.000 IU/ml) hoặc 
nồng độ HBsAg >4log10IU/ml, điều trị dự phòng bằng TDF bắt đầu 
từ tuần 24 – 28 của thai kỳ và kéo dài 12 tuần sau khi sinh

– Không có chống chỉ định cho con bú ở những phụ nữ HBsAg (+) 
không điều trị  hoặc điều trị dự phòng bằng TDF
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Bệnh nhân sử dụng

thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa chất

– Tất cả BN điều trị hóa chất hoặc thuốc giảm miễn dịch 
cần được xét nghiệm các dấu ấn HBV

– Tât cả BN HBsAg (+) cần được sử dụng ETV, TDF hoặc 
TAF để điều trị dự phòng

– BN HBsAg âm tính,anti-HBc (+) cần được điều trị dự 
phòng nếu có nguy cơ cao tái hoạt động HBV
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Bệnh nhân sử dụng

thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa chất

– Thời gian điều trị dự phòng: 12 tháng (18 tháng với phác 
đồ có rituximab) sau khi ngừng điều trị thuốc giảm miễn 
dịch.

– XN chức năng gan, HBV-DNA 3 – 6 tháng trong thời gian 
điều trị dự phòng và 12 tháng khi ngừng NA

– Tiêm vacxin cho những BN không nhiễm HBV
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Bệnh nhân lọc máu và ghép thận

– Tất cả BN lọc máu, ghép thận cần sàng lọc HBV

– BN lọc máu HBsAg (+) có chỉ định điều trị nên chỉ định 
ETV, TAF

– Tất cả BN ghép thận HBsAg (+) cần được chỉ định ETV, 
TAF dự phòng hoặc điều trị

– Những người HBsAg (+), anti-HBc (+) cần được theo dõi 
nhiễm HBV sau ghép thận 
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Các lựa chọn mới cho điều trị HBV



Mục tiêu mới với HBV: NTCP
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Mục tiêu mới với HBV: RIG-I
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Mục tiêu mới với HBV: Translation
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Mục tiêu mới với HBV: cccDNA
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cccDNA silencing

ZFNs, TALENs, 
CRISPR/Cas9



Mục tiêu mới với HBV: Tập hợp Capsid
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Mục tiêu mới với HBV: HBsAg
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