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Estimated Global Prevalence of CHB in 2015: 257 Million
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CHB Is Associated With Severe Burden of Disease

1. Fattovich G, et al. J Hepatol. 2008;48:335-352.

2. Lok ASF, McMahon BJ. Hepatology. 2009;50:1-36.

Figure adapted with permission from Fattovich G, et al. In: 

Marcellin P, ed. Management of Patients With Viral 

Hepatitis. Paris: APMAHB; 2004.
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Mục tiêu điều trị Viêm gan virus B

Prevention 
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death
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Định nghĩa điều trị khỏi HBV

1. Điều trị khỏi virus hoàn toàn: không phát hiện HBsAg và
HBV DNA trong huyết thanh và cccDNA trong gan.

2. Điều trị khỏi về mặt chức năng: HBsAg và HBV DNA 
không phát hiện trong huyết thanh lâu dài, giảm tổn
thương gan, có thể kết thúc sự phiên mã cccDNA.

3. Điều trị khỏi một phần: HBsAg vẫn phát hiện và HBV 
DNA không phát hiện trong huyết thanh lâu dài.

EASL 2018
EASL 2018



qHBsAg và HBcrAg
phản ảnh sự tồn tại
của cccDNA trong
nhân tế bào gan

Chu trình tăng trưởng của HBV

Nucleos(t)ide Analogues



HBe seroconversion

qHBeAg

qHBsAg

- Kết điểm chính: ức chế lâu dài HBV DNA

- Kết điểm có giá trị: mất HBeAg ± anti-HBe

- Kết điểm bổ sung: Bình thường hóa ALT

- Kết điểm tối ưu: mất HBsAg ± anti-HBs
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Các thuốc điều trị viêm gan B đang lưu hành
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Dates provided are based on US approval dates.
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Lựa chọn Thuốc NAs để điều trị Viêm gan B mạn
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Tenofovir alafenamide (TAF) – A Novel Prodrug of Tenofovir
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Thuốc chọn lựa đầu tay trong Điều trị Viêm gan B mạn

Therapy

TDF, ETV, PEG-IFN, TAF1

TDF, ETV2

TDF, ETV, TAF, PEG-IFN3

TDF, ETV, ADV, LdT, LAM, PEG-IFN4

AASLD 

2018

EASL 

2017

WHO 

2015

APASL 

2015

1. Terrault N, et al. Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599.

2. World Health Organization (WHO). Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Geneva: WHO. Mar 2015

3. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2017

4. Sarin SK et al. Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int (2016) 10:1–98

TAF is now 
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recent 

updates of the 

AASLD and 

EASL 

Guidelines
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Xơ gan còn bù

hoặc mất bù
Chưa Xơ gan

Đánh giá Xơ gan:

Lâm sàng

APRI/ Fibroscan (F4)

HBV DNA > ngưỡng, 

bất kể ALT và HBeAg

- ALT > 2 ULN và/hoặc

- Xơ hóa gan ≥ F2

- HBV DNA ≥ 20.000 IU/mL [eAg (+)]

- HBV DNA ≥ 2.000 IU/mL [eAg (-)]

- > 30 tuổi, ALT > ULN kéo dài, HBV 

DNA > 20.000 IU/mL, bất kể HBeAg

- Tiền sử gia đình: HCC/ xơ gan

- Biểu hiện ngoài gan

- Tái phát sau ngưng kháng virus

ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS

2019



Thời gian điều trị
▪ Đối với thuốc NAs: 

✓ BN Xơ gan điều trị suốt đời

✓ BN chưa xơ gan, có thể xem xét ngưng thuốc khi:

- HBeAg (+): tiếp tục điều trị thêm 12 tháng sau khi chuyển đổi
HT HBe, HBV DNA dưới ngưỡng hoặc HBsAg (-)

- HBeAg (-): khi HBV DNA dưới ngưỡng và HBsAg (-)

- Nếu không đo được HBV DNA: khi HBsAg(-) ít nhất 12 tháng

- HBcrAg (-) 

✓ Chỉ ngưng điều trị khi được tư vấn và theo dõi nghiêm ngặt

▪ Đối với Peg-IFN: 48 tuần

Hướng dẫn Chẩn đoán và điêu trị viêm gan vi rút B – Bộ Y tế 2019



• ALT/AST, HBV DNA mỗi 3 tháng trong năm đầu, sau đó mỗi 6 tháng
• Creatinin, GFR mỗi 3 tháng trong năm đầu, sau đó mỗi 6 tháng nếu điều trị

TDF

• Profile về xương/3 tháng nếu điều trị TDF

• Tầm soát HCC/6 tháng: AFP, SA.

• HBeAg, anti-HBe/6 tháng khi HBV DNA (-) đối với HBeAg (+).

• HBsAg/12 tháng khi HBV DNA dưới ngưỡng phát hiện.

Sau ngưng NAs:
• theo dõi hàng tháng trong 3 tháng đầu
• sau đó mỗi 3-6 tháng.

Theo dõi diễn tiến khi điều trị HBV B bằng thuốc NAs

Hướng dẫn Chẩn đoán và điêu trị viêm gan vi rút B – Bộ Y tế 2019

TAF



Bệnh gan, đặc biệt là CHB trong bối cảnh COVID-19? 



COVID-19?
▪ Cuối 12/2019, “Bệnh viêm phổi lạ” phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán, bùng phát

thành đại dịch, lan ra hầu hết các quốc gia, gây tử vong > 5 triệu người, ảnh

hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động trên thế giới

▪ Được gọi là Corona virus do có nhiều chiếc gai (spike) bao bọc bên ngoài, trông

giống “hào quang” hoặc “vương miện” 

▪ Chiếc gai giúp virus gắn trên

thụ thể ACE2 ở màng tế bào

để xâm nhập vào bên trong

các tế bào (niêm mạc hô hấp, 

tiêu hóa, ống mật, gan…)

▪ Nhiều tên gọi: Virus Vũ Hán, 

nCoV, Covid-19 virus (WHO), 

Sars-Cov-2 (ICTV) 

Spike Glycoprotein (S)

M-Protein 

Envelope

M-Protein 

Spike Glycoprotein (S)

Hemagglutinin-
esrerase dimer (HE)

Envelope

RNA and N protein

E-Protein



Tình hình nhiễm SARS-CoV 2 trên Thế giới

06 November 2021



Nội tiết
▪ Tăng đường huyết
▪ Nhiễm ceton acid do ĐTĐ

Biểu hiện ngoài phổi của COVID-19

Gupta. Nat Med. 2020;26:1017.

Thần kinh
▪ Nhức đầu
▪ Ù tai
▪ Bệnh não
▪ Guillain-Barré

Thận
▪ Tổn thương thận cấp
▪ Protein niệu
▪ Tiểu máu

Gan
▪ Tăng ALT/AST
▪ Tăng bilirubin

Tim 
▪ Bệnh cơ tim

Takotsubo
▪ Tổn thương cơ

tim/viêm cơ tim
▪ Rối loạn nhịp tim

▪ Mất vị giác
▪ Đau cơ
▪ Mất khứu giác
▪ Stroke

▪ Sốc do tim
▪ Thiếu máu cơ tim
▪ Tâm phế cấp

Da
▪ XH điểm
▪ Livedo reticularis
▪ Phát ban đỏ

▪ Ngứa
▪ Bọng nước
▪ Pernio-like 

lesions

Thuyên tắc mạch
▪ Huyết khối TM sâu
▪ Thuyên tắc phổi
▪ Huyết khối các catheter

Tiêu hóa
▪ Tiêu chảy
▪ Nôn ói

▪ Đau bụng
▪ Chán ăn

New



Cơ chế tổn thương gan khi bị nhiễm COVID-19

Piero Portincasa et al., European Journal of Internal Medicine, 

(2020) 77; 18-24

1











Cơ chế tổn thương gan khi bị nhiễm COVID-19

Piero Portincasa et al., European Journal of Internal Medicine, 

(2020) 77; 18-24
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Điều trị viêm gan B mạn trong bối cảnh Covid-19

▪ BN HBV mạn bị mắc SARS-Cov 2:

✓ Đang điều trị kháng virus: tiếp tục điều trị

✓ Chưa điều trị (người mang HBsAg không triệu chứng): xem xét

khởi đầu điều trị dự phòng bùng phát VG 

▪ BN HBV mạn chưa mắc SARS-CoV 2: mới phát hiện, xem xét điều

trị kháng virus 

▪ Viêm gan bùng phát có thể xảy ra khi BN tự ý ngưng thuốc kháng

virus hoặc tái hoạt virus do ảnh hưởng thuốc ức chế miễn dịch

(tocilizumab, prednisone)… 

▪ Theo dõi định kỳ men gan, bilirubin và siêu âm bụng để phát hiện

sớm diễn tiến bất thường bệnh gan

K. Rajender Reddy, Chinical Liver disease, Vol 15, Nb 5 05/2020 



▪ Mục tiêu: hạn chế mức độ
lây lan, giảm tỷ lệ diễn tiến
bệnh nặng và tử vong

▪ Không có chống chỉ định ở 
BN bị HBV mạn khi bệnh đã
được kiểm soát ổn định bằng
thuốc hoặc người mang virus 
không triệu chứng

Vấn đề Tiêm ngừa vaccine 
COVID-19 ở người bệnh gan



Kết luận

▪ Quản lý và chăm sóc BN Viêm gan B mạn trong bối cảnh COVID-19 không

khác gì khi không có dịch. Cần tuân thủ nghiêm ngặt điều trị thuốc kháng

virus để tránh bùng phát viêm gan và lưu ý theo dõi men gan, siêu âm định

kỳ để phát hiện sớm các diễn tiến bất thường bệnh gan

▪ Tăng men gan có thể do bệnh gan mạn diễn tiến nặng hoặc do tác động

của nhiễm SARS-CoV 2 qua cơ chế tác động trực tiếp của SARS-CoV 2 

trên TB gan, đáp ứng miễn dịch quá mức, tổn thương gan do thuốc, thiếu

oxy, rối loạn tưới máu gan…

▪ Điều trị nâng đỡ, chú ý tìm nguyên nhân để giải quyết các yếu tố bệnh sinh

▪ Không chống chỉ định tiêm vaccine cho người bệnh viêm gan B mạn giai

đoạn ổn định nhằm hạn chế lây lan bệnh, giảm diễn tiến bệnh nặng và tử

vong



Cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe

HBV


