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De terugkeer van het hepatitis delta-virus
Roeland Zoutendijk, Pieter J.F. de Jonge en Robert A. de Man

Wereldwijd zijn er diverse gebieden met een hoge prevalentie van infectie met het hepatitis delta-virus (HDV) onder
dragers van het hepatitis B-virus (HBV).
Door toegenomen immigratie komt een chronische HDV-infectie steeds vaker voor.
Transmissie van HDV vindt plaats via dezelfde routes als die van HBV door gelijktijdige besmetting met beide virussen
(co-infectie) of besmetting met HDV van een HBV-drager (superinfectie).
Delta-hepatitis wordt beschouwd als de ernstigste virale hepatitis, met een hoog risico op progressie naar cirrose en
hepatocellulair carcinoom.
Chronische delta-hepatitis wordt uitsluitend gezien bij patiënten die drager zijn van HBV.
Gepegyleerd interferon is de enige geregistreerde therapie voor patiënten met delta-hepatitis, maar bij slechts een
minderheid van hen leidt deze behandeling tot een blijvende virologische respons en zij genezen zelden volledig.
Nieuwe antivirale middelen, zoals ‘viral entry’-blokkers, prenylatieremmers en ‘antisense’-oligonucleotiden, zijn veelbelovend en worden momenteel getest in fase 2-studies.

Op uw spreekuur verschijnt een 34-jarige Noord-Afrikaanse man voor de halfjaarlijkse controle van een
chronische infectie met het hepatitis B-virus (HBV).
Volgens de richtlijnen is er op dit moment geen behandelindicatie. Patiënt is recent in Noord-Afrika geweest
en heeft daar onbeschermde seksuele contacten gehad.
Laboratoriumonderzoek toont een 6 maal verhoogde
ALAT-waarde, maar het aantal HBV-DNA-viruspartikels is laag. Laboratoriumonderzoek naar aanwezigheid van acute hepatitis A, acute hepatitis C of een
hiv-infectie is negatief. U vermoedt dat patiënt een
superinfectie met het hepatitis delta-virus (HDV)
heeft. Welke diagnostische test of testen vraagt u aan?

Epidemiologie
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Naar schatting zijn 15-20 miljoen van de ongeveer
350 miljoen patiënten met een chronische HBV-infectie
in contact geweest met HDV (zie eerste uitlegkader voor
meer informatie over het virus). De prevalentie van HDVinfectie verschilt per geografische regio; de prevalentie is
hoger in Centraal-Afrika, de hoorn van Afrika, het Amazonegebied, Oost- en Midden-Europa, het Midden-Oosten en delen van Azië (figuur 1). Er is grote overlap met
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Hepatitis delta-virus
In 1977 ontdekte Rizetto HDV toen hij een groep patiënten met ernstige hepatitis B onderzocht.1 Het virus werd uitsluitend aangetroffen bij HBV-dragers en dragerschap was gerelateerd aan ernstige
leverziekte. Onderzoek bij chimpansees toonde inderdaad aan dat
HBV noodzakelijk is om hepatocyten te infecteren en dat replicatie
uitsluitend plaatsvindt in de hepatocyt.2
HDV is het kleinste humane RNA-virus met slechts 1700 basen. Zijn
genoom lijkt qua structuur meer op dat van een plantaardig virus en
kan zover bekend alleen het hepatitis D-antigeen (HDAg) produceren,
waarvan een kleine (24 kDa) en grote variant (27 kDa) bekend zijn.3 De
buitenkant van HDV bestaat uit 3 HBV-envelopeiwitten (groot,
medium en klein) van het hepatitis B-‘surface’-antigeen (HBsAg).1,2,4
Waarschijnlijk bindt dit eiwit dan ook aan dezelfde receptor op de
celwand van de hepatocyt om de cel binnen te komen als HBV en is
HDV dus afhankelijk van HBV.
Nadat het complete virusdeeltje de hepatocyt is binnengekomen
wordt het kapsel verwijderd en verplaatst het nucleocapside met het
circulaire enkelstrengs RNA-genoom zich naar de nucleus van de
hepatocyt. Binnen het virale genoom kunnen basen aan elkaar
gepaard worden, waardoor alsnog dubbelstrengs RNA ontstaat. HDV
heeft geen RNA-polymerase en is dus voor zijn virale replicatie afhankelijk van de hepatocyt. Er zijn 8 genotypes van HDV bekend (I-VIII),
waarvan genotype I wereldwijd het meest voorkomt.

gebieden waar HBV endemisch is. Oudere studies laten
zien dat tot 30% van de patiënten met een HBV-infectie
tekenen van een doorgemaakte HDV-infectie heeft.5
Na ontdekking van HDV was er door HBV-vaccinatie en
-preventie sprake van een dalende prevalentie van HDVinfectie in Zuid-Europese endemische gebieden zoals
Italië, Spanje en Turkije. De gedachte was dat HDV in
Europa op zijn retour was, maar recente gegevens laten
zien dat dit wellicht niet het geval is.
De toegenomen immigratie uit hoogendemische gebieden naar Europa lijkt de laatste 10 jaar te zorgen voor een
stijgende prevalentie.6 In Groot-Brittannië werd een toename gezien van de prevalentie van HDV-dragerschap bij
patiënten met een HBV-infectie, van 2,6% in de jaren 80
naar 8,5% in 2005.7 Ook in Duitsland werd na een eerdere
daling begin jaren 90 een stijgende seroprevalentie van
anti-HDV-antistoffen gezien, naar 8-14% van de patiënten met een HBV-infectie. Belangrijk hierbij is te vermelden dat slechts 19% van deze patiënten geboren was in
Duitsland.8
Ook in Italië daalt de prevalentie niet verder door en lijkt
sprake van een stijgende trend bij jongere patiënten; de
prevalentie is weer op het niveau van 1997 gekomen.9
Daarbij is recent nog een prevalentie van anti-HDVantistoffen 17% aangetoond onder HBV-dragers in Italië,
met name bij hen die afkomstig waren uit Oost-Europa.10

laag < 5 %
middelmatig 5-10 %
hoog > 10 %

FIGUUR 1 Prevalentie van antistoffen tegen hepatitis delta-virus bij hepatitis B-‘surface’-antigeen(HBsAg)-positieve dragers.
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Transmissie

HDV kan perinataal, seksueel en via bloed-bloedcontact,
zoals bij intraveneus-drugsgebruik, worden overgedragen. Hiervoor is slechts een kleine hoeveelheid bloed
nodig. Gezien de afhankelijkheid van HBV en de potentieel ernstige consequenties van een HDV-infectie lijkt het
van groot belang alle patiënten met een HBV-infectie te
testen op aanwezigheid van HDV. Dit moet zeker gebeuren bij patiënten met een lage HBV-DNA-‘load’ en actieve
leverziekte, maar ook bij hoogrisicogroepen, zoals intraveneuze-drugsgebruikers, personen met frequent wisselende seksuele of homoseksuele contacten en patiënten
met een HBV-infectie uit hoogendemische HDV-gebieden.

Natuurlijk beloop
Delta-hepatitis wordt beschouwd als de ernstigste van
alle virale hepatitiden. Transmissie kan plaatsvinden
door een gelijktijdige infectie (co-infectie) met zowel
HBV als HDV of door een zogenaamde superinfectie van
HDV bij een patiënt met een HBV-infectie. Co-infectie
kan leiden tot fulminante hepatitis en tot leverfalen,
maar wordt bij de meerderheid (95%) van de patiënten
spontaan geklaard door het eigen afweersysteem.16
Patiënten die een superinfectie doormaken hebben vaak
een plotse achteruitgang of opvlamming van een stabiele
HBV-infectie. Tot 90% van deze superinfecties resulteert
in chronische delta-hepatitis.16 Hoewel het beloop varieert, is er meestal sprake van versnelde progressie naar
cirrose. De incidentie van cirrose wordt 3 keer hoger
geschat voor patiënten met een HDV/HBV-co-infectie
dan voor patiënten met een HBV-mono-infectie.17 Ter
vergelijking: in dezelfde studie was het risico voor patiënten met een co-infectie van HBV en hepatitis C-virus
2 keer zo hoog.17 Ook het risico op decompensatie van de
leverziekte, op levertransplantatie of op hepatocellulair
carcinoom lijkt hoger dan bij een infectie met HBV
alleen.18

Nieuwe behandelingen
Nieuwe inzichten in de moleculaire virologie van HDV en de teleurstellende respons op conventionele antivirale therapie hebben
geleid tot onderzoek naar alternatieve antivirale doelwitten, zoals
blokkering van membraanreceptoren op de hepatocyt, prenylatieremmers en ‘antisense’-oligonucleotiden.
In een recent gepubliceerde gerandomiseerde placebogecontroleerde fase 2a-studie werd het effect van een prenylatieremmer op
de HDV-RNA-waarde onderzocht bij patiënten met een HDV-infectie.26
Prenylatie is een essentiële stap voor HDV om samen met HBsAg
viruspartikels te vormen, door toevoeging van een farnesylgroep aan
HDAg. Patiënten werden behandeld met 100 of 200 mg van de
prenylatieremmer of met placebo gedurende 28 dagen met een follow-upduur van 6 maanden. De serumwaarde van HDV-RNA daalde
0,73 log bij de groep met een lage dosering van de prenylatieremmer
en met 1,54 log bij de groep met een hogere dosering; dit verschilde
allebei significant van de placebogroep.26 Op dit moment worden
enkele fase 2-studies verricht met dezelfde prenylatieremmer en de
definitieve resultaten hiervan worden met belangstelling
afgewacht.
Toekomstige studies dienen zich te richten op de combinatie van conventionele en nieuwe antivirale middelen om patiënten met HDV te
behandelen.
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Een recente studie in Roemenië laat inderdaad zien dat
de prevalentie van anti-HDV-antistoffen hier nog steeds
rond de 20% is en dat bij twee derde van de patiënten met
deze antistoffen sprake was van viremie.11
Een recente meta-analyse toont dat HDV nog steeds
endemisch is in diverse landen in en rond het MiddenOosten.12 De laatste jaren worden er ook hoge prevalentiecijfers gepubliceerd in landen als Gabon (67%), Pakistan (59%) en India (89%).13-15 Op basis van de stijgende
prevalentiecijfers bij HBV-dragers in diverse Europese
landen en de persisterende hoge prevalentie in bekende
endemische gebieden is een stijgende prevalentie van
HDV-infectie daarom ook in Nederland mogelijk.

Diagnostiek
De aanwezigheid van anti-HDV-antistoffen wijst op contact met HDV (tabel). Anti-HDV-IgG kan na het klaren
van de infectie weer verdwijnen. Een actieve HDV-infectie wordt vastgesteld door het aantonen van HDV-RNA
of van anti-HDV-IgM (figuur 2). Vervolgens kan door het
aantonen van anti-HBc-IgM, gericht tegen de kern
(‘core’) van HBV, een acute co-infectie worden onderscheiden van een superinfectie.
TABEL Serummakers voor een HDV- of HBV-infectie
marker

betekenis

anti-HDV-IgM
anti-HDV-IgG
HDV-RNA
HBsAg
anti-HBc-IgM

recente HDV-infectie
doorgemaakte of chronische HDV-infectie
HDV-replicatie, al dan niet chronische HDV-infectie
recente of chronische HBV-infectie
recente HBV-infectie of opvlamming van chronische
HBV-infectie

HDV = hepatitis delta-virus; HBV = hepatitis B-virus; HBsAg = hepatitis
B-‘surface’-antigeen; HBc = kern (‘core’) van HBV.
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FIGUUR 2 Virologische en serologische dynamiek van een co-infectie met het hepatitis B-virus en hepatitis delta-virus (HDV).
HBsAg = hepatitis B-‘surface’-antigeen.

HDV onderdrukt de HBV-replicatie, waardoor meestal
sprake is van een lage HBV-DNA-load en een negatieve
uitslag voor HBeAg. Bij ernstige delta-hepatitis kan
HBsAg zelfs tijdelijk niet aangetoond worden en verschijnen anti-HBs-antistoffen. Dit kan het stellen van de
diagnose bemoeilijken, omdat het beeld lijkt op een
geklaarde HBV-infectie.
De viremie van HDV en HBV en de ALAT-waarde kunnen sterk fluctueren, waarbij het vooralsnog niet duidelijk is in hoeverre dit de progressie van de leverziekte
beïnvloedt. Vaak is dus aanvullend onderzoek zoals een
fibroscan of leverbiopsie van belang om het stadium van
de leverziekte vast te stellen. Een HDV-RNA-bepaling
wordt gebruikt om de effectiviteit van antivirale therapie
te monitoren.

HDV, maar ook HBsAg-seroconversie. Dit laatste leidt
namelijk tot bescherming tegen re-infectie met HBV en
HDV.
Omdat HDV een incompleet virus is, met name door het
ontbreken van een eigen replicatiemechanisme, zijn de
mogelijkheden voor gerichte antivirale therapie beperkt.
Het primaire doel van de behandeling is daarom met
name langdurige suppressie van de chronische HDVinfectie. Dit zou gepaard moeten gaan met normalisatie
van de ALAT-waarde, vermindering van necro-inflammatie en verlies van HDAg in het leverbiopt. Gezien de
relatie met HBV zijn vrijwel alle studies verricht met
nucleoside- of nucleotideanalogen of al dan niet gepegyleerd interferon (PEG-IFN).

Vervolg casus

IFN-α is de enige geregistreerde behandeling voor patiënten met chronische delta-hepatitis. In een
Cochrane-meta-analyse van 5 trials, waarin behandeling
met IFN-α gedurende 48 weken werd vergeleken met
placebo, werd geconcludeerd dat IFN-α bij 33% van de
patiënten leidt tot een virale respons.19 Maar bij slechts
18% van de behandelde patiënten werd een duurzame
virologische respons (‘sustained virological response’,
SVR) gezien, gedefinieerd als niet-detecteerbare HDV
6 maanden na voltooiing van de behandeling. Hogere
doseringen van IFN-α leidden niet tot een betere SVR
dan de standaarddosering.19 In een andere meta-analyse
resulteerde behandeling met PEG-IFN-α wel in hogere
SVR-percentages dan standaardtherapie met IFN-α (29
vs. 19%).20

De patiënt uit de casus aan het begin van dit artikel was
al chronisch besmet met HBV. Een van de verklaringen
voor de verhoogde ALAT-waarde kan een superinfectie
met HDV zijn. De eerstvolgende diagnostische stap is
dan het bepalen van anti-HDV-IgM al dan niet direct
gecombineerd met een HDV-RNA-bepaling, afhankelijk
van de beschikbaarheid van deze testen.

Behandeling
Patiënten met een HDV-infectie en actieve leverziekte
dienen behandeld te worden. Asymptomatische HDVdragers zonder hepatitis daarentegen kunnen worden
vervolgd. Het ideale eindpunt is niet alleen eradicatie van
4

Interferon, nucleoside- en nucleotideanalogen
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▼ Leerpunten ▼
• Chronische infectie met het hepatitis delta-virus (HDV)
komt uitsluitend voor bij patiënten die ook drager zijn van
het hepatitis B-virus (HBV).
• Delta-hepatitis is de ernstigste vorm van virale hepatitis.
• Door immigratie uit endemische gebieden naar Europa
stijgt de prevalentie van HDV-infectie.
• PEG-interferon is de enige geregistreerde therapie voor
patiënten met een HDV-infectie, maar heeft een beperkte
effectiviteit.
• Nieuwe antivirale middelen voor behandeling van
patiënten met een HDV-infectie zijn veelbelovend en
worden momenteel getest in fase 2-studies.
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Behandeling met een nucleoside- of nucleotideanaloog
dat HBV-polymerase remt, zoals entecavir en tenofovir,
leidt tot vermindering van de HBV-DNA-load, maar
heeft weinig effect op de HBsAg-concentratie. Monotherapie met een nucleoside- of nucleotideanaloog is dan
ook grotendeels ineffectief bij patiënten met een HDVinfectie. In slechts 1 studie werd beschreven dat langdurig gebruik van tenofovir kan leiden tot reductie van het
HDV-RNA bij patiënten met co-infectie van hiv, HBV en
HDV.21 Het mechanisme hierachter is onduidelijk, omdat
deze behandeling niet leidde tot een daling van de
HBsAg-concentratie.
Behandeling met lamivudine leidt niet tot vermindering
van het HDV-RNA; ook de combinatie van deze nucleosideanaloog en IFN verbetert de SVR niet.22 Ribavirinemonotherapie of combinatietherapie met ribavirine en
IFN leidt eveneens niet tot een verbeterde respons vergeleken met IFN-monotherapie.23
Combinatietherapie Recentelijk zijn enkele studies verricht naar het effect van combinatietherapie met PEGIFN en een nucleoside- of nucleotideanaloog. In een van
de grootste gerandomiseerde studies, de HIDIT-1-trial,
werd de effectiviteit van PEG-IFN-monotherapie vergeleken met combinatietherapie met PEG-IFN en adefovir en
met adefovir-monotherapie bij 90 deels voorbehandelde
patiënten met een chronische HDV-infectie.24 Na een
behandelduur van 48 weken was bij 28% van de patiënten
HDV-RNA niet meer detecteerbaar; dit effect persisteerde tot 24 weken na het staken van de behandeling. Er
was geen verschil in respons tussen de groep die PEGIFN-monotherapie had gekregen en de groep met combinatietherapie. Geen van de patiënten met adefovirmonotherapie daarentegen was HDV-RNA-negatief na
deze behandeling.24
In een vervolgstudie met een langere follow-upduur werden echter opnieuw late HDV-RNA-relapsen gezien bij
de patiënten die aanvankelijk met succes behandeld
waren met PEG-IFN, waardoor het significante effect
verdween.25 Een belangrijke nevenbevinding van deze
studie was dat er sprake was van een dalende HBsAgconcentratie, met name bij patiënten met combinatietherapie.
Behandeling met een nucleoside- of nucleotideanaloog
lijkt dus niet effectief in het onderdrukken van HDVreplicatie, maar mogelijk draagt langdurig gebruik van
dit geneesmiddel, naast PEG-IFN, uiteindelijk wel bij aan
het verminderen van de HBsAg-concentratie. Mogelijke
nieuwe behandelingen zijn in ontwikkeling (zie tweede
uitlegkader).

Conclusie
Door immigratie uit endemische gebieden stijgt de prevalentie van chronische infectie met het hepatitis deltavirus in Europa. Chronische HDV-infectie komt uitsluitend voor samen met infectie met het hepatitis B-virus,
omdat de virussen dezelfde transmissieroute hebben.
HDV-infectie is gerelateerd aan een hoog risico op progressie naar cirrose en hepatocellulair carcinoom. Het
tijdig diagnosticeren van actieve delta-hepatitis heeft
daarom belangrijke prognostische consequenties.
Hoewel de langetermijnresultaten beperkt zijn, kan
behandeling met gepegyleerd interferon overwogen worden bij deze patiënten. Toekomstige therapeutische studies dienen zich te richten op inhibitie van virusinfectie
van cellen en reductie van de HBsAg-concentratie. Tot
die tijd blijft PEG-IFN de enige behandeling waarbij,
afhankelijk van de activiteit van HBV, toevoeging van
een nucleoside- of nucleotideanaloog kan worden overwogen.
De eerste twee auteurs droegen in gelijke mate bij aan de totstandkoming van
dit manuscript.
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