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Współcześnie przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B nadal jest częstą przyczyną zgonów na 

świecie. Stłuszczenie wątroby jest problemem nowym, współwystępującym z zaburzeniami 

lipidowymi. Pojawiły się nowe metody bezinwazyjnej oceny włóknienia wątroby. Do metod 

obrazowych należy elastografia dynamiczna, elastografia rezonansu magnetycznego, ARFI. Do 

markerów osoczowych należą APRI, GAPRI, Fibrotest. W literaturze brak jednoznacznych danych na 

temat zaburzeń gospodarki lipidowej u pacjentów leczonych z powodu przewlekłego HBV oraz 

znaczenia ilościowego oznaczania HBsAg. Dotychczasowe badania, prezentowane w literaturze 

wskazują na konieczność poszukiwania czynników predykcyjnych leczenia HBV, wyjaśnienie stężenia 

HBsAg w surowicy, analiza długoterminowego leczenia pacjentów przy pomocy analogów 

nukleozydowych i nukleotydowych, poszukiwanie markerów służących do przewidywania 

utrzymywania się odpowiedzi wirusologicznej po zaprzestaniu leczenia analogami nukleotydowymi, 

co podkreślają niezależni badacze Marcellin P i wsp. [54], Snow-Lampart A i wsp. [55], Martinot-

Peignoux M i wsp. [90].  

Celem powyższej rozprawy była analiza dynamiki stężeń wybranych parametrów gospodarki 

lipidowej, włóknienia i stłuszczenia wątroby z oceną odpowiedzi biochemicznej, serologicznej i 

wirusologicznej w trakcie dwunastomiesięcznego leczenia tenofowirem pacjentów z przewlekłym 

wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Badania przeprowadzono u 27 pacjentów z przewlekłym 

WZW B leczonych przeciwwirusowo tenofowirem w Poradni Chorób Zakaźnych Samodzielnego 

Publicznego Szpitala nr 1 w Lublinie w latach 2015-2016. Kobiety stanowiły 26% grupy badanej (N=7) 

w wieku od 21 do 75 lat (średnia wieku 50±18,79 lat). Natomiast, procentowy udział mężczyźni w 

badanej grupie liczył 74% (N=20) w wieku od 23 do 77 lat (średnia wieku 47,85±17,12 lat). Antygen 

HBe był ujemny w tej grupie. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych ochotników. W ciągu roku w 



grupie badanej trzy razy dokonano pomiaru stężenia HBsAg, ALT, AST, CHC, LDL, HDL, TG, LDLR, HBV 

DNA w osoczu krwi oraz równoczasowo oceniono stłuszczenie i włóknienie wątroby metodą 

elastografii dynamicznej z opcją CAP. Badań dokonywano w odstępach sześciu miesięcy. Nowoczesna 

metoda oceny włóknienia i stłuszczenia daje możliwość bezinwazyjnego monitorowania stanu 

pacjentów w czasie leczenia oraz pozwala na zakwalifikowania pacjenta do terapii. Ocena włóknienia 

wątroby jest jednym z trzech wymaganych kryteriów do rozpoczęcia terapii.  

Rozprawa złożona jest z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienie 

przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B jako problem diagnostyczny i wyzwanie 

terapeutyczne według najnowszych doniesień polskiej i zagranicznej literatury źródłowej. 

W rozdziale drugim sformułowano cel pracy. 

W rozdziale trzecim przedstawiono materiał, metodykę badań, analizę statystyczną. Przy 

opracowaniu uzyskanych wyników stosowano programy: pakiet MS Office 2007, Statistica wersja 

12.0 firmy StatSoft (licencja akademicka dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).  

Rozdział czwarty zawiera charakterystykę grupy badanej i kontrolnej oraz wyniki badań. 

Rozdział piąty składa się z omówienia wyników i dyskusji.  

Na końcu rozprawy umieszczono wnioski, streszczenie oraz literaturę. 

Obliczenia statystyczne pozwoliły na osiągnięcie wyznaczonego celu pracy. 

Przeanalizowano dynamikę stężeń wybranych parametrów gospodarki lipidowej, stłuszczenie i 

włóknienie wątroby u pacjentów z przewlekłym HBV leczonych tenofowirem. 

Na tej podstawie sformułowano następujące wnioski: 

1.      Leczenie tenofowirem prowadzi do obniżenia stężenia ALT, AST, co odpowiada obniżeniu stanu 

zapalnego w wątrobie. 

2.      Stężenie LDLR u pacjentów leczonych z powodu zakażenia HBV jest znacznie niższe niż w grupie 

kontrolnej, co wskazuje na zmniejszony wychwyt cholesterolu przez wątrobę. 

3.      Stężenie LDL u pacjentów leczonych tenofowirem jest niewiele wyższe niż w grupie kontrolnej. 

4.      Stężenie HBsAg utrzymuje się na wysokim poziomie w czasie rocznej obserwacji i wykazuje 

ochronny wpływ na hepatocyty przed stłuszczeniem, obniżając gęstość ligandu dla LDL w wątrobie, 

jakim jest LDLr. 

5.      Im mniejsze stężenie LDLr, tym mniejszy stopień stłuszczenia i włóknienia wątroby.  

6.      Stłuszczenie wątroby utrzymuje się na tym samym poziomie w trakcie leczenia tenofowirem i 

dotyczy około 5% hepatocytów.  

7.      Stopień włóknienia wątroby obniża się znacznie w trakcie leczenia. 

8.      Poziom HBV DNA spada poniżej progu wykrywalności.  

9.      Leczenie tenofowirem nie powoduje wahań stężeń CHC, HDL, TG, LDL.  

10.     Stężenie HBsAg jest predyktorem stopnia włóknienia i wykazuje negatywną korelację ze 

zmianami włóknistymi.  

11.     Nie istnieje zależność między stężeniem HBsAg a stężeniem HBV DNA. 



 

  

Abstract 

Chronic hepatitis B still remains a fairly common cause of death in the world. Hepatic steatosis is a 

relatively new issue which often accompanies lipid disorders. There are new non-invasive methods of 

assessing the hepatic fibrosis disease. The imaging methods include dynamic elastography, Magnetic 

Resonance Elastography and ARFI. Plasma markers are APRI, GAPRI and Fibrotest. The literature does 

not provide clear data concerning lipid disorders in persons being treated due to chronic HBV 

disease, or the importance of the quantitative determination of HBsAg. Previous studies presented in 

the literature point to the necessity of searching for predictive factors for HBV disease, accounting 

for HBsAg concentration in the blood serum, the analysis of long-term treatment with nucleoside and 

nucleotide analogues, and seeking markers helping to predict the sustained virologic response after 

completing the treatment with nucleotide analogues (as underlined by independent researchers 

Marcellin P et al. [54], Snow-Lampart A et al. [55], Martinot-Peignoux M et al. [90]. 

The aim of the present thesis was an analysis of changes in the dynamics of the concentration of 

selected parameters of lipid metabolism, liver fibrosis and steatosis, with the assessment of 

biochemical, serological and virologic response during the 12-month treatment with Tenofovir of 

patients with chronic hepatitis B. The tests were performed among 27 chronic HBV disease patients 

who had received Tenofovir treatment at the Infectious Diseases Outpatient Clinic of the 

Independent Public Hospital No 1 in Lublin in the years 2015-2016. Women in the age between 21 

and 75 (average age 50±18.79) comprised 26% of the sample group (N=7). The percentage share of 

men between 23 and 77 (average age 47.85±17.12) in this group was 74%. HBe antigen was negative 

in this group. The control group was composed of 16 healthy volunteers. During the year the levels of 

HBsAg, ALT, AST, CHC, LDL, HDL, TG, LDLr, and HBV DNA in the plasma were checked three times, 

along with the simultaneous assessment of liver fibrosis and steatosis using dynamic elastography 

and the CAP option. The tests were conducted at six-month intervals. The modern method of liver 

fibrosis and steatosis assessment gives an opportunity for the non-invasive monitoring of patients’ 

state of health during the treatment or allows him/her to qualify for therapy. Liver fibrosis 

assessment is one of the three criteria required in order to start treatment. 

The thesis is composed of five chapters. The first presents chronic hepatitis B as a diagnostic issue 

and therapeutic challenge (according to the latest reports found in the Polish and foreign source 

literature). 

In the second chapter the author establishes the aim of the thesis. 

The third chapter contains material, methodology and statistical analysis. The software used for the 

analysis of the obtained data included MS Office Suite 2007, Statistica version 12.0 by StatSoft 

(academic licence for the Medical University of Lublin). 

The fourth chapter presents the characteristics of the sample and control groups and the survey 

results. 

The fifth chapter comprises the analysis of the results. and an overview. 

The thesis ends with conclusions, abstract and bibliography. The statistical calculations facilitated the 

achievement of the determined aim of the thesis. 



The author analysed the dynamics of the concentration of selected parameters of lipid metabolism, 

liver fibrosis and steatosis in patients with chronic HBV disease treated with Tenofovir. 

On the basis of this analysis the following conclusions were formulated. 

1. Treatment with Tenofovir leads to the lowering of ALT and AST levels which translats into a 

reduction in the inflammation in the liver. 

2. The LDLr concentration in patients being treated due to HBV infection was significantly lower than 

in the control group, which indicated a reduced cholesterol uptake by the liver. 

3. The LDL concentration in patients treated with Tenofovir was slightly higher in comparison with 

the control group. 

4. The HBsAg concentration remained high during the year-long observation and displayed a 

protective effect against steatosis on the hepatocytes by reducing the ligand density for LDL in the 

liver, i.e. LDLr. 

5. The lower the concentration of LDLr, the less the degree of hepatic fibrosis and steatosis. 

6. The liver steatosis remained at the same level during the Tenofovir therapy and involved approx. 

5% of the hepatocytes.  

7. The degree of liver fibrosis was significantly reduced during the treatment. 

8. The level of HBV DNA fell below the detection threshold. 

9. Treatment with Tenofovir does not result in fluctuations of CHC, HDL, TG and LDL concentrations. 

10. HBsAg concentration is predictive of the fibrosis degree and is negatively correlated with fibrotic 

lesions. 

11. There are no interrelations between HBsAg and HBV DNA concentration levels. 


