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KRON‹K HBV ‹NFEKS‹YONUNUN TANIMI VE DO⁄AL SEYR‹
Akut viral hepatitin klinik seyri basitçe ikterli hepatit ve anikterik hepatit
olarak ikiye ayr›labilir. Hepatitin seyrinde bu basit ayr›m›n d›ﬂ›nda kolestatik
hepatit, fulminant hepatit, subfulminant hepatit gibi de¤iﬂik klinik tablolara
da rastlan›labilir. Akut hepatit yüksek mortalite oran› taﬂ›yan fulminant hepatit formu d›ﬂ›nda, iyileﬂme veya kronikleﬂme ile sonlan›r. Hangi klinik tablo
içerisinde geliﬂirse geliﬂsin, hastada HBsAg pozitifli¤inin 6 aydan daha uzun
süre devam etmesi "kronik HBV infeksiyonu" olarak adland›r›l›r. Kronik HBV
infeksiyonu asemptomatik taﬂ›y›c›l›ktan a¤›r bir kronik hepatite, karaci¤er sirozuna, hatta hepatoselüler karsinomaya kadar de¤iﬂen bir klinik spektrum
içerisinde karﬂ›m›za gelebilir.
Bir model olarak eriﬂkin hayatta HBV ile infekte olan 100 000 kiﬂiyi dikkate ald›¤›m›zda, hastal›¤›n muhtemel klinik seyri aﬂa¤›daki ﬂekilde olacakt›r
(ﬁekil 1).
HBV infeksiyonunun do¤al seyrini ve karaci¤er hastal›¤›n›n bundan sonraki geliﬂimini belirleyen iki önemli aﬂama bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi hastal›kla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂturarak infeksiyonu sonland›rabilme ﬂans›, di¤eri ise infeksiyonun kronikleﬂmesi durumunda bunun asemptomatik taﬂ›y›c›l›k veya kronik hepatit ﬂeklinde seyretmesidir. Akut hepatit
evresinin iyileﬂme veya kronikleﬂme ﬂeklindeki yöneliﬂinde infeksiyonun baﬂlad›¤› yaﬂ (bir anlamda da infeksiyonun al›n›ﬂ biçimi) önem taﬂ›maktad›r. ‹nfeksiyonun vertikal yolla al›nd›¤› neonatal dönemde ço¤unlukla asemptomatik (iktersiz) hepatit geliﬂip, %90’a varan bir oranda kronikleﬂme sözkonusu
iken, eriﬂkin yaﬂta ikterli seyir daha fazla, kronikleﬂme oran› ise çok daha düﬂüktür (< %10). Hastal›k sürecinin bundan sonraki seyri, bireyin immün yan›t› ile virüs aras›ndaki denge taraf›ndan belirlenir.
Kronik hepatit B’nin do¤al seyrini anlamaktaki güçlük ço¤u zaman kronik
HBV infeksiyonun do¤al seyrini dikkate almaks›z›n bunun klinik sonuçlar›n›
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Akut Hepatit B infeksiyonu (100 000)

Subklinik seyir (60 000)

‹kterli hepatit (10 000)

‹yileﬂme (90 000)

Fulminant hepatit (100)

Kronikleﬂme (10 000)

Asemptomatik taﬂ›y›c›
(4000)

Kronik hepatit
(6000)
Siroz (3000)
HCC (300)

ﬁekil 1. HBV infeksiyonunun do¤al seyri

kavramaya çal›ﬂmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Kronik HBV infeksiyonunun
do¤al seyri birbirini izleyen üç farkl› döneme ayr›labilir.
1. ‹mmun tolerans dönemi
2. ‹mmun yan›t dönemi
3. Latent dönem
‹mmün tolerans dönemi: Hastalar genellikle semptomsuzdur. Bu dönemde
HBsAg ve HBV DNA yüksek titrelerde pozitif bulunur, buna karﬂ›l›k ALT düzeyi normal veya hafif yüksektir. Bu dönemin özelli¤i, virüse karﬂ› gösterilen
tolerans nedeniyle hepatoselüler hasar olmaks›z›n gerçekleﬂen yüksek bir viral replikasyon h›z›n›n varl›¤›d›r. Hastalarda HBeAg de pozitiftir. Karaci¤er
biyopsisi normal veya minimal inflamatuvar aktivite gösterir. ‹mmunohistokimyasal incelemede hepatositlerde nukleus içinde lokalize HBcAg bulnur.
Bu evre birkaç hafta gibi k›sa bir süre olabilece¤i gibi uzun y›lar boyunca da
devam edebilir.
‹mmün yan›t dönemi: Bu dönem aktif faz, serokonversiyon faz› gibi isimlerle de tan›mlan›r. HBV DNA ve HBsAg titresi bir önceki döneme göre daha düﬂüktür. Hastalar›n ço¤unda HBeAg pozitifli¤i devam etmektedir, ancak y›lda
%3-25 oran›nda spontan HBeAg/Anti HBe serokonversiyonu gözlenir. ALT
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düzeyi yüksektir. Bu durum infekte hepatositlerin hasar›n› yans›t›r. Bu evrede
karaci¤er biyopsilerinde belirgin inflamatuvar aktivite ve hastal›¤›n süresi ile
ilﬂkili olmak üzere de¤iﬂik derecelerde fibrozis gözlenebilir. HBcAg hepatosit
nukleuslar›n›n yan›s›ra sitoplazmada da bulunur. Bu dönem uzun y›llar devam edebilir ve baz› hastalar latent döneme geçmeden bu evre içerisinde kaybedilebilirler. Gerçekte hastal›¤›n nihai prognozunu belirleyen en önemli faktör, immün yan›t döneminin süresi ve ﬂiddetidir.
Latent dönem: ‹mmun yan›t faz›n›n sonlanmas› ile infeksiyon nonreplikatif
dönem de denilen latent faza girer. HBsAg pozitifli¤i devam etmektedir, ancak aktif viral replikasyonun göstergesi olan HBV DNA (-) bulunur. HBeAg
/Anti HBe serokonversiyonu tamamlanm›ﬂt›r ve hastalarda HBeAg (-), Anti
HBe (+) bulunur. ‹mmünohistokimyasal yöntemlerle hepatosit sitoplazmas›na
HBsAg bulunmas›na karﬂ›n HBcAg bulunmaz. Transaminazlar önceki dönemden daha düﬂük hatta normal s›n›rlarda olabilir. Karaci¤er biyopsilerinde
nekroinflamatuvar aktivitenin azalm›ﬂ oldu¤u görülür, ancak önceki dönemin
uzunlu¤u ve ﬂiddeti ile orant›l› olarak belirgin fibrozise rastlan›labilir.
HBV infeksiyonunun do¤al seyrindeki çeﬂitli evrelere iliﬂkin özellikler
Tablo 1’de özetlenmiﬂtir.
Tablo 1. Kronik HBV infeksiyonunun do¤al seyri
Hepatosit

‹mmun
tolerans faz›
‹mmun
yan›t faz›
Latent
dönem

HBsAg

HBcAg

HBV
DNA

ALT

Nukleus

+ (↑↑↑)

+

+ (↑↑↑)

N, ↑

HBcAg

+

+/–

+

↑↑↑

HBcAg

+

–

–

N, ↑

Stoplazma

Karaci¤er biyopsisi
‹nflamatuar
akitvite

Fibrozis

–

–

HBcAg

–/+

–/+

HBcAg

–/+

–/+

Kronik hepatitli her hasta, infeksiyonun do¤al seyrindeki bu evrelerden
hangisinin içerisinde bulundu¤u ve geçirdi¤i dönemlerin ﬂiddeti ve uzunlu¤una göre de¤iﬂen bir klinik tablo içerisinde karﬂ›m›za gelecektir. Bu olas›l›klar› bir model halinde incelemek mümkündür (ﬁekil 2).
A. Hasta henüz immün tolerans faz›ndad›r. Bu dönemin özelli¤i olarak
karaci¤erde inflamatuvar aktivite yok veya minimaldir. HBsAg, HBeAg ve
HBV DNA (+) bulunur. Böyle hastalar›n bir k›sm› "sa¤l›kl› taﬂ›y›c›l›k*" özelliklerini gösterirken baz›lar›nda hafif hepatit bulgular› saptan›r.
B. Sa¤l›kl› taﬂ›y›c›: Hasta çok k›sa ve hafif bir immün yan›t dönemini takiben viral integrasyon ile latent döneme geçmiﬂtir. HBsAg (+), HBeAg (-),
HBV DNA (-), ALT: Normal, karaci¤er biyopsisi normal bulunacakt›r.

69

• Abdullah Sonsuz

A

B

C

D

‹mmun tolerans dönemi

‹mmun yan›t dönemi

Latent dönemi

ﬁekil 2. Kronik B hepatitinin do¤al seyri ve hastal›k formlar›

C. Kronik hepatit/Karaci¤er sirozu: Hasta uzun say›labilecek bir immün
yan›t dönemi sonunda latent faza geçmiﬂtir. HBeAg (-), HBV DNA (-), ALT
hafif-orta düzeyde yüksektir. Karaci¤er biyopsisinde inflamatuvar aktivitenin
azalm›ﬂ olmas›na ra¤men bu dönemde a¤›r fibrozis ve karaci¤er sirozu bulgular›na rastlan›labilir.
D. Kronik hepatit/Karaci¤er sirozu: Hasta oldukça k›sa bir immün tolerans faz›ndan sonra ﬂiddetli ve halen devam eden immün yan›t dönemi içerisinde bulunmaktad›r. Kronik aktif hepatit + siroza gidiﬂ (yüksek histolojik aktivite indeksi, belirgin fibrozis) bulgular›n› taﬂ›yan bir karaci¤er biyopsisi ile
karﬂ›laﬂ›l›r. Devam eden nekroz ve inflamatuvar aktivite zemininde k›sa sürede karaci¤er yetersizli¤ine ilerleyen olgular görülebilir.
*Sa¤l›kl› taﬂ›y›c›l›k: HBsAg (+) bulunmakla birlikte fizik muayenede karaci¤er hastal›¤› bulgular› görülmeyen, ALT, AST düzeyleri kal›c› olarak normal
olan ve karaci¤er biyopsisinde hepatit bulgular›n›n görülmedi¤i olgulard›r.
Sa¤l›kl› taﬂ›y›c›lar›n büyük k›sm›nda HBeAg ve HBV DNA da negatiftir.
KRON‹K HBV ‹NFEKS‹YONUNUDA SEROLOJ‹K GÖSTERGELER‹N ANLAMI
B hepatitinde viral serolojik göstergelerin yorumu, konuyla do¤rudan ilgili olmayan hekimler için ço¤u zaman büyük bir güçlük oluﬂturmakta ve yeterli bilgiye dayanmayan tetkik istemleri ile gereksiz harcamalara neden olmaktad›r. Bu serolojik göstergelerin anlam›n› kavrayabilmek için en kolay yöntem
akut viral hepatit tablosundan baﬂlayarak serolojik göstergelerin ne ﬂekilde
de¤iﬂti¤ini izlemektir. Yan sayfadaki tablo (Tablo 2) ve takip ﬂemas› (ﬁekil 3)
bu anlamda yol gösterici olacakt›r.
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Tablo 2. HBV infeksiyonunda serolojik göstergelerin anlam›
1

2

3

4

5

6

Akut hepatit

7

Kronik hepatit

HBsAg

+

+

–

–

+

+

+

HBeAg

+
+
+
–

–
+
+
–

–

–

+

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

–

+

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

+

Anti HBc
Anti HBc IgM
Anti HBe
Anti HBs
HBV DNA

Anti HBc (+)
Hepatit B Virüsü ile karﬂ›laﬂm›ﬂ

❶ Halen infekte?

❷ Geçirilmiﬂ infeksiyon?

HBsAg (+)

Anti HBs (+)

❶ Akut
Anti HBc IgM (+)

}

❷ Kronik
Anti HBc IgM (-)

HBeAg

HBV DNA

❶ Replikatif dönem

+

+

❷ ‹ntegre dönem

-

-

❸ Mutant tip HBV

-

+

}

❶

❷

❸

ﬁekil 3. Hepatit B serolojik tan›s›nda izlenecek yöntem
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1. Akut hepatit B
2. Akut hepatit B: ‹yileﬂme sürecine girmiﬂ bir akut B hepatitinde bunun
ilk göstergesi HBeAg nin negatifleﬂmesidir. Bu serokonversiyonun erkenden
oluﬂmas› hastal›¤›n kronikleﬂmeyece¤ini gösteren önemli bir iﬂarettir.
3. Pencere dönemi: Akut hepatitin iyileﬂme sürecinde HBeAg negatifleﬂmesini, bir süre sonra HBsAg nin negatifleﬂmesi izler. Baz› olgularda bu antijenlerin kayboldu¤u dönemde Anti HBe ve Anti HBs henüz oluﬂmam›ﬂt›r. Bu
döneme "pencere dönemi" ad› verilmektedir.
4. Hepatit B infeksiyonu sonlanm›ﬂ ve ba¤›ﬂ›kl›k kazan›lm›ﬂt›r. Bu dönemde Anti HBe (-), Anti HBc (-), Anti HBs (-) bulunacakt›r.
5. Kronik Hepatit B: HBsAg pozitifli¤i 6 aydan daha uzun süre devam etmiﬂtir. Kronik hepatitin baﬂlang›c›nda aktif viral replikasyonu yans›tan HBeAg ve HBV DNA pozitifli¤i saptan›r.
6. Kronik hepatitin nonreplikatif faz›, viral genom hepatosit DNA s›na integre olmuﬂtur. Viral proteinlerin sentezi bu ﬂekilde gerçekleﬂir, ancak serbest
viral DNA bulunmaz
7. Pre-core mutant HBV ile infekte kronik hepatitli hasta
Konu hakk›nda yeterli deneyim kazanana kadar Tablo 2 bilgileri ve ﬁekil
3’deki ﬂeman›n birlikte kullan›lmas›nda yarar vard›r. ‹lk olarak bak›lmas› gereken Anti HBc’dir, bunu s›ral› olarak di¤er serolojik göstergeler izler ve 3.
aﬂama sonunda serolojik tan›ya ulaﬂ›lm›ﬂ olur.
1. Aﬂama: Anti HBc (+)
Hepatit B virüsü ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durumda iki olas›l›k vard›r:
1. ‹nfeksiyon geçirilip iyileﬂmiﬂ olunabilir, bu durumda Anti HBs (+) bulunur
2. ‹nfeksiyon halen devam ediyordur, bu durumda HBsAg (+) olacakt›r.
2. Aﬂama: Anti HBc (+), HBsAg (+)
‹nfeksiyon halen devam ediyordur. Bu durumda da 2 olas›l›k sözkonusudur:
1. Akut Hepatit B → Anti HBc IgM (+)
2. Kronik Hepatit B → Anti HBc IgM (-)
3. Aﬂama: HbsAg (+), Anti HBc IgM (-)
Kronik HBV infeksiyonu anlam›na gelir, bu durumda 3 olas›l›k bulunabilir:
1. Replikatif dönem: HBeAg (+), HBV DNA (+)
2. ‹ntegre dönem: HBeAg (-), HBV DNA (-)
3. Mutant tip HBV infeksiyonmu: HBeAg (-), HBV DNA (+)
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Bu s›ra içerisinde sorguland›¤›nda olgular›n büyük k›sm›nda do¤ru serolojik tan›ya ulaﬂ›lacakt›r. Ancak baz› HBV infeksiyonlar› atipik serolojik bulgularla seyretmektedir. Bunlarla ilgili de¤erlendirmeler konu hakk›nda deneyim sahibi olan hekimlerce yap›lmal›d›r
HBV ‹nfeksiyonunda Atipik Serolojik Bulgular
1. ‹zole Anti HBc pozitifli¤i: Anti HBc d›ﬂ›nda tüm HBV serolojik göstergeleri negatiftir.
2. Anti HBc IgM (+) kronik hepatitler
3. HBsAg (+), Anti HBs (+) olgular
KRON‹K HEPAT‹T VE KARAC‹⁄ER S‹ROZUNUN DO⁄AL SEYR‹
Kronik HBV infeksiyonunun "sa¤l›kl› taﬂ›y›c›l›k" ﬂeklinde devam etti¤i olgularda %1-2/y›l oran›nda HBsAg negatifleﬂmesi gözlenebilir. Bu hastalardan
özellikle HBeAg pozitif olanlar, immüntolerans›n ortadan kalkmas›yla kronik
hepatite dönüﬂebilirlerse de bu düﬂük bir olas›l›kt›r ve hastalar›n büyük k›sm›
yaﬂamlar› boyunca sa¤l›kl› taﬂ›y›c›l›k özeli¤ini korurlar. Kronik hepatitli olgular›n siroza gidiﬂ süreci üzerinde tahmin yürütmek son derece güçtür. Yap›lm›ﬂ olan iki önemli prospektif çal›ﬂmada y›ll›k siroz geliﬂme oran› HBeAg pozitif hastalarda %2.4-12, Anti HBe pozitif hastalarda %1-1.3 olarak bulunmuﬂtur. Karaci¤er sirozu geliﬂmesinden sonra dekompansasyon olas›l›¤› her y›l
için %4-10 aras›nda de¤iﬂmektedir (ﬁekil 4).

Kronik Hepatit
HBeAg (+) % 2.4-12 / y›l
HBeAg (-) % 1-1.3 / y›l

HBsAg negatifleﬂmesi

Karaci¤er sirozu

% 4-8 / y›l
Dekompansasyon

% 2-4 / y›l
Hepatoselüler karsinom

ﬁekil 4. Kronik hepatit ve karaci¤er sirozunun do¤al seyri
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Hepatosellüler karsinom riski siroz ve siroz d›ﬂ› hastal›k tablolar› için ayr›
ayr› de¤erlendirilmektedir. Karaci¤er sirozu geliﬂmiﬂ olmas› HCC riskini art›ran bir faktördür ve y›ll›k HCC geliﬂme olas›l›¤› %2-4 aras›nda bildirilmektedir.
HBV infeksiyonunun do¤al seyri, immünosupressif tedavi, alkol kullan›m›
gibi faktörler veya pre-core mutasyonuna ba¤l› olarak de¤iﬂikli¤e u¤rayabilir.
Bütün bunlar›n d›ﬂ›nda hastal›¤›n seyrini etkileyen en önemli faktör delta süperinfeksiyonu geliﬂmesidir. Delta süperinfeksiyonundan sonra hastal›¤›n aktivitesinde art›ﬂ görülmekte ve daha k›sa süre içerisinde siroz geliﬂmektedir.
Hastalar›n 8 y›la kadar izlendi¤i iki ayr› prospektif çal›ﬂman›n verilerine göre
HDV süper‹nfeksiyonundan sonra siroz geliﬂme olas›l›¤› %7.5-10 / y›l olarak
bulunmuﬂtur.
KRON‹K B HEPAT‹T‹NDE TEDAV‹
Kronik B hepatiti tedavisinde günümüzde kullan›lmakta olan tedavi ajanlar›, interferon-α, immünmodülatuvar etkili ilaçlar (Thymosine–α), ve Nukleozid analoglar›d›r (Lamivudine). Uzun süreden beri kullan›lmakta olan bu
ilaçlara ek olarak araﬂt›rma safhas›ndaki baz› yeni nukleozid analoglar›n›n yak›n bir gelecekte günlük tedavi uygulamalar›na kat›lmas› beklenmektedir.
1. ‹nterferon-α
De¤iﬂik uygulama ﬂemalar› bulunmakla birlikte yayg›n olarak kabul edilen kullan›m ﬂekli haftada 3 gün 9-10 Milyon ünite uygulanmas›d›r. Tedavi süresi 6 ayd›r. ‹nterferon önemli yan etkileri olan bir ilaçt›r, bu nedenle konuyla
do¤rudan ilgili olmayan kiﬂi ve kuruluﬂlarda kullan›m› sorun yaratabilmektedir.
2. Thymosine- α
Tek baﬂ›na kullan›labilece¤i gibi interferonla birlikte de kullan›labilir. Monoterapide baﬂar› oran› %35, kombine tedavide %60 civar›ndad›r.
3. Lamivudine
Günlük doz 100 mg’d›r. Her gün bir tablet al›nmas› ﬂeklindeki kolay kullan›m› yan etkilerinin azl›¤› ayr›ca dekompanse karaci¤er hastalar›nda bile
emniyetle kullan›labilmesi gibi üstünlükleri vard›r. Lamivudine tedavisindeki
en önemli sorun tedavi sonu cevab›n›n iyi olmas›na karﬂ›n ilac›n kesilmesinden sonraki nüks oran›n›n yüksekli¤idir.
Hangi Hastalar Tedavi Edilmelidir?
Pratikte karﬂ›laﬂ›lan önemli bir sorun antiviral tedavi için gerekli koﬂullar›
taﬂ›mayan kronik B hepatitli hastalar›n yanl›ﬂ bilgilendirilmeler neticesinde
çeﬂitli tedavi aray›ﬂlar›na yöneltilmelerdir. Gerek interferon tedavisi, gerekse
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lamivudine ile tedavi edilecek bir hastan›n taﬂ›mas› gereken asgari koﬂullar
ﬂunlard›r:
1. HBsAg (+) olmal›d›r,
2. ALT düzeyi normalin üst limitini en az 1,5 kat aﬂmal›d›r,
3. HBV DNA (+) olmal›d›r,
4. Karaci¤er biyopsisinde kronik hepatit bulgular› mevcut olmal›d›r.
Delta Hepatiti
Hepatit Delta Virüsü (HDV) detektif bir RNA virüsüdür. Viral taksonomide yeri satellit virüsler içerisinde kabul edilmektedir. Bu gruptaki virüslerin
özeli¤i, ancak "helper virüs" olarak adland›r›lan bir di¤er virüsle infekte olan
konaklarda hastal›k oluﬂturmalar›d›r. HDV için helper virüs Hepatit B Virüsü
(HBV) dür. HDV infeksiyonu akut koinfeksiyon (hepatit B ve Deltan›n birlikte al›nmas›) veya devam eden kronik hepatit B üzerine eklenen bir süperinfeksiyon tarz›nda geliﬂebilir. HDV koinfeksiyonu, fulminant hepatit riski d›ﬂ›nda
genellikle iyileﬂme ile sonlan›r. HDV süperinfeksiyonu ise kronik hastal›k üzerinde bir akut alevlenme ve bunu izleyen daha a¤›r bir kronik hepatitle sonlan›r. Gerçekte karaci¤er transplantasyonlar›ndan sonra görülen üçüncü bir infeksiyon ﬂekli daha vard›r. Bu hastalarda postransplant HBV reinfeksiyonu olmadan da HDV infeksiyonunun devam edebildi¤i bilinmektedir. Genelde k›sa süreli ve asemptomatik olan bu infeksiyon ﬂekli HDV replikasyonunun
HBV den ba¤›ms›z olarak da sürebilece¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
HDV infeksiyonu HBV infeksiyonunun tüm klinik formlar› ile birlikte görülebilirse de s›kl›¤› hastal›¤›n a¤›rl›¤›na göre de¤iﬂmektedir. Asemptomatik
taﬂ›y›c›larda %4 civar›nda olan Anti Delta pozitifli¤i, kronik persistan hepatit
olgular›nda %10'a, kronik aktif hepatit ve karaci¤er sirozunda ise %40'a kadar
yükselmektedir. Bununla birlikte son y›llarda HDV insidensinin azalmakta oldu¤una dair yay›nlara da rastlan›lmaktad›r ve ülkemizdeki gözlemler de bu
do¤rultudad›r.
Hastal›¤›n baﬂlang›c›nda (akut delta infeksiyonu) serumda ilk olarak HDV
RNA ve bunu izleyerek hepatit delta antijeni (HDAg) belirir. Bu antijenin kaybolmas› ile hepatit delta antikoru (anti delta) ortaya ç›kmas› aras›nda 2-10 haftal›k bir zaman vard›r. Anti delta IgM daha erken ortaya ç›kan bir serolojik
göstergedir ve infeksiyon devam etti¤i sürece varl›¤›n› korur. Bu nedenle akut
delta hepatitinde oldu¤u gibi kronik delta hepatitinde de anti delta IgM (+)
bulunur. Gerçekte akut ve kronik fazda oluﬂan anti delta IgM antikorlar› aras›nda baz› yap›sal farkl›klar bulunmakta ve antikorun varl›¤› HDV RNA varl›¤› ile eﬂanlaml› bir bulgu olarak kabul edilmektedir. HDV serolojik testlerinin klinik anlam› Tablo 3’de özetlenmiﬂtir.
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Tablo 3. Delta hepatitinde serolojik göstergeler
Klinik tan›
Erken dönem
‹yileﬂme (HDV

HBsAg
+
+
+

Anti HBc-IgM

Anti HDV-IgM

Akut HBV-HDV koinfeksiyon
+
+
–
–
Delta süperinfeksiyonu
–
+

Anti delta

HDV RNA

–/+
+

+++
–

+

++

HDV süperinfeksiyonunun do¤al seyrinde üç evre tan›mlanabilir. Akut
faz olarak adland›r›lan birinci evrede yüksek HDV replikasyon h›z› ve HBV
replikasyonunun supresyonu ile birlikte yüksek ALT düzeyleri dikkati çeker.
‹kinci evre kronik dönem olarak adland›r›lmakta olup, HDV replikasyonunda
azalma ile HBV replikasyonunda reaktivasyon ve orta derecede yükseklik
gösteren ALT düzeyleri ile karakterizedir. Üçüncü evrede ço¤u zaman HBV
replikasyonu sonlanm›ﬂ veya ileri derecede azalm›ﬂ olup HDV replikasyon h›z› da önceki dönemlere göre düﬂüktür. Bu evrede hastalar›n bir ço¤unda karaci¤er sirozu geliﬂmiﬂtir.
Kronik HDV ‹nfeksiyonunda Tedavi
HDV infeksiyonu genelde daha a¤›r karaci¤er hastal›¤› tablolar› ile karﬂ›m›za ç›kmas›na ra¤men tedavi olanaklar›n›n son derece s›n›rl› oldu¤u bir hastal›kt›r. Önceki dönemlerde denenmiﬂ olan steroid + azathiopirine kombinasyonu ve Ribavirin etkili bulunmam›ﬂt›r. Acyclovir'in etkili olmad›¤› gösterilmiﬂ, bunun da ötesinde hepatositlerde HDV replikasyonunu art›rd›¤› ﬂeklinde paradoksal bulgularla dahi karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Kronik Delta Hepatiti tedavisindeki ümit verici ilk sonuçlar, ‹nterferon-a kullan›m›na iliﬂkin çal›ﬂmalardan
elde edilmiﬂtir ve bu gün için geçerli olan tek tedavi alternatifi olma özelli¤ini
korumaktad›r.
‹nterferon tedavisine yan›t›n de¤erlendirilmesi bak›m›ndan kronik HDV
infeksiyonunun baz› özellikleri dikkate al›nmal›d›r. Burada biyokimyasal ve
histopatolojik yan›t›n de¤erlendirilmesi büyük ölçüde di¤er kronik viral hepatitlerde oldu¤u gibidir. Virolojik yan›t›n de¤erlendirilmesi ise serum veya doku düzeyinde araﬂt›r›lan viral göstergelere dayanmaktad›r. Delta virüs infeksiyonunda viral replikayon düzeyini gösteren temel göstergeler, serumda
HDV RNA'n›n, hepatositlerde ise HDAg'nin mevcudiyetidir. Günlük klinik
pratikte HDV infeksiyonu ile ilgili olarak yap›lan incelemeler ço¤u zaman anti delta ve anti delta IgM tayini ile s›n›rl› olup, gerçekte anti delta pozitifli¤i
HDV ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›n›, anti delta IgM pozitifli¤i ise hastal›¤›n varl›¤›n› gösterir.
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Tedaviye yan›t HDV RNA'n›n negatifleﬂmesi ve karaci¤er dokusunda
HDAg'nin kaybolmas›d›r. HDV RNA tayininde Hibridizasyon veya Nested
PCR yöntemleri kullan›labilir. Tedavi sonunda hibridizasyon yöntemi ile
HDV-RNA (-) bulunan hastalar›n hemen tamam›nda PCR sonuçlar› pozitif
bulunmaktad›r. HDV RNA'n›n PCR ile negatif bulunmas›, ancak tedaviyi takiben HBsAg'nin de negatifleﬂti¤i hastalarda görülebilen daha nadir bir durumdur.
Kronik HDV infeksiyonunda interefron tedavisine yan›t üzerinde etkili
olan faktörler HBV ve HCV infeksiyonlar›ndan farkl›d›r. Yaﬂ, cinsiyet, ALT
düzeyi, karaci¤er biyopsi bulgular› ve HBV replikasyon düzeyinin tedaviye
yan›t üzerinde belirleyici rolü bulunmamaktad›r. Etkili oldu¤u düﬂünülen
faktörler infeksiyonun süresi ve HDV replikasyonu düzeyidir ve bu nedenle
hastalar›n erken evrede (Bir y›ldan k›sa sürde) tedaviye al›nmas› önemlidir.
Hasta seçimi ile ilgili olarak pratikte zaman zaman yaﬂanan bir sorun, hastalar›n öncelikli olarak HBV infeksiyonu yönünden incelenmeleri, HBsAg (+)
hastalarda HBV-DNA'n›n negatif bulunmas› durumunda tedavi protokolllerinin d›ﬂ›nda de¤erlendirilmesi yan›lg›s›d›r. Bu hastalardan Anti Delta pozitifli¤i saptanm›ﬂ olanlar›n HDV replikasyon göstergeleri bak›m›ndan da incelenmeleri gereklidir. HDV infeksiyonunun do¤al seyrinde de¤inilmiﬂ oldu¤u gibi bu hastalar›n bir ço¤unda HBV replikasyonu tamamen bask›lanm›ﬂ veya
son derece düﬂük düzeylerde olup, genelde HBV DNA (-) bulunmaktad›rlar.
Bu günkü bilgilerimize göre HDV tedavisinde yüksek interferon dozlar›na
ihtiyaç duyulmaktad›r. 1991 y›l›nda yay›nlanan bir meta analiz, tedaviye yan›t›n doz ile iliﬂkili oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve standart tedavi yaklaﬂ›m› olarak hergün 5 Milyon ünite vaya haftada 3 gün 9-10 milyon ünite gibi bir dozun 12 ay süreyle uygulanmas› ﬂeklindeki tedavi rejimlerini ön plana ç›karm›ﬂt›r. Sonraki y›llarda yay›nlanan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› da bu görüﬂü destekler niteliktedir. Delta Hepatiti tedavisinde baﬂvurulan bir yöntem de ilk 36 ay için yüksek bir dozun uygulanmas› (Haftada üç gün 9-18 milyon ünite),
bunu takiben daha düﬂük doz ile (haftada üç gün 3-6 milyon ünite) tedavinin
bir y›la tamamlanmas›d›r. Bu uygulaman›n hastalar›n tedaviye tolerans›n› art›rmak d›ﬂ›nda önemli bir yarar›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. HDV RNA
düzeyinde azalma ve ALT'nin normal limitlere inmesi ﬂeklindeki ilk yan›t 3060 gün içerisinde ortaya ç›kabilirse de baz› hastalarda 4. aya kadar gecikebilmektedir.
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