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B-HEPATIIDI LABORATOORSE DIAGNOSTIKA JA REAKTIVATSIOONI 

PROFÜLAKTIKA JUHEND IMMUUNSUPRESSIIVSET RAVI VAJAVAL 

PATSIENDIL 

 

 

EESMÄRK 

Juhendi eesmärgiks on kehtestada B-hepatiidi laboratoorse diagnostika ja profülaktika ühtne 

käsitlus immuunsupressiivset ravi vajaval patsiendil. 

 

KEHTIVUS 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes. 

 

VASTUTUS  

Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid. 

 

MÕISTED  

HBV – B-hepatiidi viirus 

Immuunsupressiivne ravi - ravi järgmiste preparaatidega (ATC kood): kasvajavastased ained 

(L01), immunosupressandid (L04), kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks (H02) 

(www.ravimiregister.ee)  

 

TEGEVUSKIRJELDUS 

 

1. LABORATOORNE DIAGNOSTIKA 

 

HBV suhtes tuleb skriinida kõiki isikuid, kes vajavad immuunsupressiivset ravi, 

organsiirdamist või hematopoeetiliste tüvirakkude siirdamist.  

 

Skriinimiseks tuleb kasutada järgnevaid HBV seroloogilisi markerid:  

 

 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen (HBsAg) 

 B-hepatiidi viiruse pinnaantikeha (HBsAb) 

 B-hepatiidi tuuma antigeeni vastased antikehad (HBcAb) 

 

 

Kui vähemalt üks markeritest on positiivne tuleb määrata: 
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 B-hepatiidi viiruse e-antigeen ja e-antikeha (HBeAg, HBeAb)  

 B-hepatiidi viiruse DNA (HBV DNA) 

 

2. HBV KÄSITLUS IMMUUNSUPRESSIIVSET RAVI VAJAVAL PATSIENDIL  

 

2.1. HBsAg ja/või HBV DNA positiivsed isikud 

 

Kõikidel HBsAg ja/või HBV DNA positiivsetel isikutel on näidustatud HBV ravi kas 

entekaviiri või tenofoviiralafenamiidiga. HBV ravi on eluaegne. 

 

2.2. HBsAg negatiivsed, HBV DNA negatiivsed ja HBcAb positiivsed isikud 

 

Kõikidel HBsAg negatiivsetel, HBV DNA negatiivsetel ja HBcAb positiivsetel isikutel tuleb 

hinnata HBV reaktivatsiooni riski, mille määramisel on oluline kasutatav 

immuunsupressiivne ravim (vt Tabel 1). 

Reaktivatsiooni risk klassifitseeritakse suureks (10%), mõõdukaks (1-10%) ja väikeseks ( 

1%). Eristatakse ka võimalikku suurt riski, mille määrab ära immuunsupressiivse ravi kestus. 

 

2.2.1. Suur reaktivatsiooni risk  

Suure reaktivatsiooni riski korral tuleb alustada profükaktikat entekaviiri või 

tenoforviiralafenamiidiga 7 päeva enne immuunsupressiivse ravi algust.  

Profülaktika jätkub immuunsupressiivse ravi ajal ning 18 kuud pärast immuunsupressiivse 

ravi lõpetamist.  

HBsAg ja HBV DNA määramine on näidustatud intervalliga 1-3 kuud kuni 12 kuud pärast 

profülaktika lõpetamist.    

Kui profülaktika lõpetamise järgselt muutub HBsAg või HBV DNA positiivseks on 

näidustatud HBV ravi alustamine entekaviiri või tenofoviiralafenamiidiga. HBV ravi on 

eluaegne. 

 

2.2.2. Mõõdukas ja väike risk 

Mõõduka (1-10%) ja väikese ( 1%) reaktivatsiooni riski korral on näidustatud HBsAg ja 

HBV DNA  määramine immuunsupressiivse ravi ajal ja kuni 12 kuud pärast 

immuunsupressiivse ravi lõpetamist. Väikese riski korral intervalliga 3-6 kuud, mõõduka 

riski korral intervalliga 1-3 kuud.  

HBsAg või HBV DNA positiivseks muutumise korral on näidustatud ravi alustamine 

entekaviiri või tenofoviiralafenamiidiga. HBV ravi on eluaegne. 

 

2.2.3. Võimalik suur risk  

 

Võimalik suur risk esineb süsteemse kortikosteroidravi korral, kui kasutatakse annuseid  20 

mg prednisolooni (või selle ekvivalent) ööpäevas kestusega  4 nädala. 

Profülaktika alustamist võib kaaluda, kui on ette teada ravi kestus  12 kuu. Otsuse teeb 

raviarst. Profülaktikat entekaviiri või tenofoviiralafenamiidiga alustatakse 7 päeva enne 

immuunsupressiivse ravi algust, jätkatakse immuunsupressiivse ravi ajal ning kuni 12 kuud 

pärast ravi lõpetamist.  
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HBsAg ja HBV DNA määramine on näidustatud intervalliga 1-3 kuud kuni 12 kuud pärast 

profülaktika lõppu. 

 

Kui profülaktikat ei alustata, siis on näidustatud HBV DNA ja HBsAg määramine 

intervalliga 1-3 kuud immuunsupressiivse ravi ajal ja kuni 12 kuud pärast 

immuunsupressiivse ravi lõppu.  

HBsAg või HBV DNA positiivseks muutumise korral on näidustatud HBV ravi alustamine 

entekaviiri või tenofoviiralafenamiidiga. HBV ravi on eluaegne. 

 

Tabel 1. B-hepatiidi käsitlus immuunsupressiivset ravi vajavatel HBsAg negatiivsetel, HBV 

DNA negatiivsetel ja HBcAb positiivsetel isikutel vastavalt reaktivatsiooni riskile 

 
Reaktivatsiooni risk  Ravimklass, protseduur Ravim* Käsitlus 

Väike ( 1%) Teised 

immunosupressandid 

(L04AX)  

 

 

Metotreksaat 

Asatiopriin 

6-merkaptopuriin 

 

 

Profülaktika ei ole 

näidustatud.  

 

HBV DNA ja HBsAg 

määramine intervalliga 3-6 

kuud immuunsupressiivse ravi 

ajal ja kuni 12 kuud pärast ravi 

lõppu. 

 

HBV DNA või HBsAg 

positiivseks muutumisel alusta 

HBV ravi. 

 

Kortikosteroidid 

süsteemseks 

kasutamiseks (H02AB) 

 10 mg prednisolooni 

(või selle ekvivalent) 

ööpäevas kestusega    4 

nädala 

Mõõdukas (1-10%) Tuumorinekroosi-faktor 

alfa (TNF-alfa) 

inhibiitorid (L04AB) 

 

 

 

 

 

Infliksimab 

Etanertsept 

Adalimumab 

 

 

 

 

 

Profülaktika ei ole 

näidustatud. 

 

HBV DNA ja HBsAg 

määramine intervalliga 1-3 

kuud immuunsupressiivse ravi 

ajal ja kuni 12 kuud pärast ravi 

lõppu. 

 

HBV DNA või HBsAg 

positiivseks muutumisel alusta 

HBV ravi. 

 

Selektiivsed 

immunosupressandid 

(L04AA) ja 

interlekukiini inhibiitorid 

(L04AC) 

Abatatsept  

Ustekinumab  

Natalizumab  

Vedolizumab 

 

Proteiini kinaasi 

inhibiitorid (L01XE) 

 

Imantiniib 

Nilotiniib 

Ibrutiniib 

 

Kortikosteroidid 

süsteemseks 

kasutamiseks (H02AB) 

 10 mg prednisolooni 

(või selle ekvivalent) 

ööpäevas kestusega    4 

nädala 

Suur ( 10%) Monoklonaalsed 

antikehad  

(L01XC) 

 

 

 

Rituksimab  

Ofatumumab  

 

 

 

 

 

Alusta profülaktikat 
entekaviiri või 

tenofoviiralafenamiidiga 7 

päeva enne 

immuunsupressiivse ravi 

algust. 
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Antratsükliini derivaadid 

(L01DB) 

 

Doksorubitsiin 

Epirubitsiin 

 

Profülaktika jätkub 

immuunsupressiivse ravi ajal 

ning 18 kuud pärast 

immuunsupressiivse ravi 

lõppu.  

 

HBV DNA ja HBsAg 

määramine vajalik intervalliga 

1-3 kuud kuni 12 kuud pärast 

profülaktika lõpetamist.  

 

HBV DNA või HBsAg 

positiivseks muutumisel alusta 

HBV ravi. 

 

Võimalik suur risk 

 

Kortikosteroidid 

süsteemseks 

kasutamiseks 

(H02AB) 

 

 20 mg prednisolooni 

(või selle ekvivalent) 

ööpäevas kestusega    4 

nädala  

Võib kaaluda profülaktika 

alustamist, kui on ette teada 

ravi kestus  12 kuu. 

 

Kui profülaktikat ei alustata, 

siis HBV DNA ja HBsAg 

määramine intervalliga 1-3 

kuud immuunsupressiivse ravi 

ajal ja kuni 12 kuud pärast ravi 

lõppu. 

 

HBV DNA või HBsAg 

positiivseks muutumisel alusta 

HBV ravi. 

 

*Loetelu ei ole täielik 
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LISA 1. B-HEPATIIDI  KÄSITLUSE ALGORITM IMMUUNSUPRESSIIVSET RAVI 

VAJAVAL PATSIENDIL 

 

 

 

 
 

 

 


