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Fehmi TABAK*

Viral hepatitler tüm dünyada yayg›n olarak görülen ve ülkemizi de yak›ndan ilgilendiren önemli bir sa¤l›k sorunudur. Viral hepatitler ülkemizde en s›k görülen enfeksiyon
hastal›klar›n›n baﬂ›nda gelmektedir. Özellikle HBV ülkemiz için önemli bir sorundur. Dünya nüfusunun %5’i (350400 milyon) HBsAg taﬂ›y›c›s› olup, yaﬂayanlar›n 1/3’ü
HBV aç›s›ndan seropozitiftir (antijen veya antikor pozitif).
Ülkemizde de benzer oranlar söz konusudur. Ülkemizde
yaﬂayanlar›n ~%5’i (3.5-4 milyon kiﬂi) HBsAg taﬂ›y›c›s›
olup, yaﬂayan nüfusun 1/3’ü seropozitiftir. HAV enfeksiyonunun ülkemizde geçirilme s›kl›¤› yetiﬂkin yaﬂ grubunda
%80’lerin üzerinde ve HCV'nün ise yaklaﬂ›k olarak tüm insanlar›m›z›n %1'ini etkiledi¤i göz önüne al›nacak olursa
viral hepatitlerin ülkemiz için çok önemli bir enfeksiyon
hastal›klar› oldu¤u görülecektir. Ayr›ca ülkemizde kronik
hepatit B (KHB) sonucu her y›l yaklaﬂ›k 10.000-15.000
kiﬂinin siroz ve komplikasyonlar›ndan, 5000 kiﬂinin de
HSK (Hepatosellüler kanser) nedeniyle kaybedildi¤i tahmin edilmektedir. KHB ve kronik hepatit C (KHC) tedavilerinin de çok pahal› ve etkinliklerinin arzu edilen düzeylerde olmamas› nedeni ile çok önemli bir sa¤l›k sorunu ile
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz aç›kt›r.
Hepatit karaci¤er hücresi nekrozu ve karaci¤erin inflamasyonu ile giden bir tablodur. Akut hepatit tablosuna s›kl›kla virüsler, ilaçlar ve alkol yol açar. Hemodinaminin bozuldu¤u durumlarda ortaya ç›kabilen iskemik hepatit ve
otoimmün hepatit de di¤er akut hepatit nedenleri aras›ndad›r. Akut hepatite yol açan nedenler aras›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan› viral hepatitlerdir. HAV ve HEV kronikleﬂmeyip,
akut evrede fulminan hepatit tablosuna yol açmazlar ise
sonuçta tamamen düzelen bir hepatit tablosuna yol açarlar. HBV, HDV ve HCV belli oranlarda kronikleﬂerek siroz
ve HSK’e dönüﬂebilirler. Kronikleﬂme s›kl›klar› etkene göre de¤iﬂir. B tipinde yenido¤anda %90, 6 yaﬂ›na kadar %510 ve adolesan ile yetiﬂkinlerde ise %1-5 s›kl›¤›nda kronik
hepatit geliﬂme riski vard›r. ‹mmunosupresiflerde KH geliﬂme riski sa¤l›kl›lara göre daha yüksektir. D tipinde koenfeksiyonda B tipine benzer, süperenfeksiyonda daha s›k
KH geliﬂme riski vard›r. C tipinde ise olgular›n en az
%85’inin kronikleﬂti¤i bilinmektedir.

Viral hepatitlerin tarihi insanl›k tarihi kadar eski olup klini¤i ilk olarak Hipokrat taraf›ndan tarif edilmiﬂtir. Blumberg'in 1963 y›l›nda Avustralya antijenini (Hepatit B Virüsü) bulmas›yla viral hepatitlerin tarihinde yeni bir dönem
aç›lm›ﬂ ve izleyerek 1973 y›l›nda hepatit A virüsü (HAV),
1977 y›l›nda hepatit D virüsü (HDV), 1989 y›l›nda hepatit
C virüsü (HCV) ve 1992 y›l›nda hepatit E virüsü (HEV)
bulunmuﬂtur. Halen yeni hepatit etkenlerinin (HGV, TTV)
bulunmas› ve klinik önemleri konusunda çal›ﬂmalar olanca
h›z›yla devam etmektedir.

Epidemiyoloji
Akut viral hepatit (AVH) olgular›nda etkenlerin da¤›l›m›
yaﬂa, co¤rafi bölgeye, sosyo-ekonomik duruma ve mevsimlere göre de¤iﬂiklik göstermektedir. Ülkemizde çocuk yaﬂ
grubunda s›kl›kla HAV görülürken, yetiﬂkin yaﬂ grubunda
s›kl›kla HBV ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Anabilim dal›m›zda
yap›lan ve 2 y›ll›k dönemi kapsayan bir çal›ﬂmada AVH olgular›n›n %49.5’undan HBV, %34.8’inden HAV,
%2.7’sinden HCV ve %0.9’undan HDV sorumlu olarak bulunmuﬂtur. Ülkemizin de içinde bulundu¤u co¤rafyada
AVH olgular›n›n yaklaﬂ›k %10’un da etken saptanamamakta ve bu olgulardan sorumlu olabilecek bir veya daha
fazla virüsün bulundu¤u tahmin edilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda da bu oran %12 olarak bulunmuﬂtur.
A tipi genellikle yaz sonu, sonbahar ve erken k›ﬂ aylar›nda
birikim yaparken, B ve C tipine y›l›n her ay›nda rastlamak
mümkündür. HAV ve HEV s›kl›kla d›ﬂk›-a¤›z yoluyla bulaﬂ›rken; HBV ve HCV s›kl›kla parenteral, cinsel, vertikal ve
horizontal yol ile bulaﬂmaktad›r.

Etkenler
Enfeksiyöz hepatite yol açan etkenler oldukça fazla say›da
olmas›na karﬂ›n AVH’lere s›kl›kla 5 etken yol açmaktad›r.
Hepatite s›kl›kla yol açan beﬂ virüs HAV, HBV, HCV, HDV
ve HEV’dür. Bunlar›n içinde de HAV ve HEV bizim ülkemizinde içinde yer ald›¤› geliﬂmekte olan veya geliﬂmemiﬂ
ülkelerde bir sa¤l›k sorunu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bu iki virüsün yol açt›¤› hepatitin kronikleﬂmemesi sevindiricidir. Çünkü ülkemizde yetiﬂkin yaﬂ grubunun en az
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%80’i A tipi viral hepatiti sessiz veya sar›l›kl› bir ﬂekilde
geçirmiﬂtir. Sar› humma ve leptospiroz d›ﬂ›ndaki etkenler
çok nadiren iktere yol açarlar. Hepatit A, B, C, D, E virüsleri sadece karaci¤er hücrelerini enfekte ederken, di¤erleri ço¤ul organ tutulumlar›n›n bir parças› olarak karaci¤eri enfekte ederler. Enfeksiyöz hepatite yol açan etkenler
Tablo 1’de görülmektedir.
S›kl›kla AVH’ e yol açan etkenlerin özellikleri:
HAV: Picornaviridae ailesine ait, 27-nm büyüklü¤ünde,
zarfs›z, tek-sarmall› RNA’l› virüstür.
HBV: Hepadnaviridae ailesine ait, zarfl›, çift-sarmall›
DNA’l› virüstür.
HCV: Flaviviridae ailesine ait, 50-nm büyüklü¤ünde, zarfl›, tek-sarmall› RNA’l› virüstür.
HDV: Deltaviridae ailesine ait, 35-38-nm büyüklü¤ünde,
zarfl›, tek-sarmall› RNA’l› virüstür.
HEV: 32-nm büyüklü¤ünde, zarfs›z, tek-sarmall› RNA’l›
virüstür.

Patoloji
Bugün için çok iyi bilinen 5 adet hepatit virüsü öncelikle
karaci¤eri enfekte ederek, di¤er organlarda önemli tutulum yapmadan karaci¤erde inflamasyon ve hepatosellüler
nekroza yol açarlar. Tüm karaci¤erde akut inflamasyon
vard›r. Karaci¤er hücre nekrozunun özelli¤i lökositik-histiositik reaksiyondur. Santral alanda nekroz, portal alanda
hücre infiltrasyonu ve safra kanallar›nda proliferasyon görülür. AVH’de tipik karaci¤er biyopsi bulgular›: 1-Lobüler
düzensizlik, 2-Balonlaﬂma ve eozinofilik dejenerasyon, 3Karaci¤er hücre nekrozu, 4-Parenkim ve portal traktüslerde mononükleer hücre infiltrasyonu, 5-De¤iﬂebilir derecelerde kolestaz.

B, D ve C tipine ba¤l› KH olgular›nda de¤iﬂik derecelerde
inflamasyon ve fibroz görülebilmektedir. Histopatolojik de¤erlendirmelerde B tipinde ‹shak veya Knodell skorlama
sistemleri kullan›lmaktad›r.

Klinik
Viral hepatitlerin kliniklerini akut ve kronik olarak ele almakta yarar vard›r.

A. Akut viral hepatitlerin klini¤i
AVH olgular› karﬂ›m›za de¤iﬂik klinik tablolar ile ç›kabilir:
1-Asemptomatik seyir: Asemptomatik seyir tüm enfeksiyonlar›n virüs tipine ba¤l› olarak de¤iﬂmekle beraber yaklaﬂ›k %70’in de görülür. Yaﬂ artt›kça semptomatik seyir
daha fazla görülür. Rastlant›sal olarak yap›lan kontrollerde karaci¤er iﬂlev testlerinde AVH ile uyumlu bozulman›n
görülmesi ile tan› koyulur. B tipinde asemptomatik seyir
eden olgular daha fazla kronikleﬂmeye e¤ilimlidir.
2-Akut hepatit (Semptomatik seyir): Tipik ikterli, semptomatik AVH klini¤idir. De¤iﬂik evreler görülür:
a-Kuluçka evresi: AVH’e yol açan etkenlerin kuluçka süreleri farkl›d›r. Kuluçka süreleri:
HAV: 2-7 hafta (ortalama 4 hafta), HBV: 2-6 ay, HCV: 67 hafta, HDV: Koenfeksiyonda 2-6 ay, süperenfeksiyonda
2-8 hafta, HEV: 2-8 hafta.
b-Prodromal evre: Özgül olmayan yak›nmalar›n bulundu¤u, ikter öncesi 3-4 gün süren evredir. Ana yak›nmalar halsizlik, bulant›-kusma, iﬂtahs›zl›k, kar›n üst bölgelerde a¤r›
ve ateﬂtir. Kar›n a¤r›s› sa¤ üst kadrana lokalizedir. Kiﬂi al-

Tablo 1. Enfeksiyöz hepatite yol açan etkenler.
Virüsler

Bakteriler

Parazitler

Mantarlar

HAV, HBV, HCV, HDV, HEV,
HGV, TTV,
EBV,
CMV,
VZV
HSV
Gram negatif sepsis etkenleri
Pnömokok pnömonisi
Bruselloz
Lejyonelloz
Tularemi
Tüberküloz
ﬁistozomiyaz
Fascioliyaz
Visceral larva migrans
Kandidiyaz
Histoplazmoz
Koksidiyoidomikoz
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Sar› humma
K›zam›k
K›zam›kc›k
Su çiçe¤i
HHV-6
Ebola virus
Listeriyoz
Bartonelloz
Leptospiroz
Sifiliz
Q ateﬂi
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kol ve sigara içmek istemez. A tipi hepatitin prodromal evresinde influenza-benzeri bir tablo (ateﬂ, kas a¤r›lar›, iﬂtahs›zl›k, halsizlik, bulant›, kusma) görülebilir. B tipi hepatitin prodromal evresinde “serum hastal›¤›na benzer
sendrom” görülebilir. Sar›l›ktan yaklaﬂ›k 1 hafta önce ortaya ç›kan ateﬂ, döküntüler (ürtikeryal veya çocuklarda
papüler akrodermatit-Gianotti-Crosti hastal›¤›) ve artropatinin (simetrik, gezici olmayan, küçük eklemleri tutan)
ana özellikleri oldu¤u bir tablodur. Dolaﬂan immün komplekslere ba¤l› olarak geliﬂmektedir.
c-‹kterik evre: Tüm etkenlerin klinikleri birbirine benzer.
Prodromal dönem göz aklar›nda sararma, idrar renginde
koyulaﬂma ve d›ﬂk› renginde aç›lman›n (akolik d›ﬂk›) baﬂlamas› ile sonlan›r. Prodromal evredeki yak›nmalar azal›r.
‹kterik dönemin ilk günlerinde 1-2 gün süren kaﬂ›nt› olabilir. Mekanik ikterlerde kaﬂ›nt› gittikçe artarken, AVH’lerde sadece 1-2 gün sürer. Genel bir kural olarak ikter ne kadar fazla ise iyileﬂme süresi o kadar uzundur. Bu dönemde
fizik muayene ile olgular›n %50-80’inde hepatomegali,
%25’in de ise splenomegali saptan›r. En ciddi seyir Delta
süperenfeksiyonuna ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. C tipi AVH olgular›n›n sadece %25’i ikterik seyretmektedir.
Buna karﬂ›l›k E tipi AVH olgular›n›n ise tama yak›n› ikterik seyretmektedir.
Anabilim dal›m›zda izlenen AVH olgular›nda yak›nma ve
fizik muayene bulgular› Tablo 2 ve 3’de görülmektedir. A
tipi AVH çocuklarda karaci¤er hilusunda ve pankreas çevresinde ultrasonografik olarak gösterilen, klinik olarak
önemi olmayan kar›n içi lenf bez büyümelerine yol açabilmektedir.
d-‹yileﬂme evresi: Genellikle 1-4 hafta sürer. ‹yileﬂmeden
anlat›lmak istenen tüm yak›nma ve bulgular›n gerilemesi
(klinik iyileﬂme), karaci¤er iﬂlev testlerinin normale dönmesidir. Genellikle ikterin baﬂlamas›ndan sonra transaminazlar ve bilirubin de¤erleri 1-3 ay içinde tamamen normale döner (biyokimyasal iyileﬂme). Serolojik olarak da
yaklaﬂ›k 2-3 ay içinde serokonversiyon geliﬂerek antijen
kaybolup, antikorlar oluﬂur (virolojik iyileﬂme). Son olarak
da karaci¤er histolojisinde düzelme ile hastal›¤›n iyileﬂme
dönemi tamamlan›r (histolojik iyileﬂme). Yat›ﬂ süreleri tipe göre de¤iﬂmekle birlikte anabilim dal›m›zda izlenen olgularda ALT de¤erinin 100 U/L’nin alt›na düﬂmesi için geçen süre A tipinde 12±5 gün, B tipinde ise 20±8 gün olarak bulunmuﬂtur.
3-Uzam›ﬂ kolestaz: Bu olgularda normalden daha uzun süren ikterli evre söz konusudur. ‹kter 2-6 ay aras›nda devam eder. S›kl›kla A tipi hepatit ile birliktedir. Prognoz
mükemmeldir. Tam iyileﬂme ortaya ç›kar.
4-Relapslarla seyreden hepatit: A tipi AVH olgular›n›n
%1.8-15’inde gözlenen, özelli¤inin baﬂlang›çtaki tablonun

daha hafif ﬂeklinin tekrarlamas› oldu¤u bir durumdur. Relapslarda serum transaminazlarda, bazen de bilirubin seviyelerinde art›ﬂlar ortaya ç›kar. ‹yileﬂme tamd›r.
5-Fulminan hepatit (FH): Semptomatik seyreden AVH olgular›n›n yaklaﬂ›k %1-0.1’i FH tablosu ile kaybedilir. H›zla geliﬂen karaci¤er nekrozuna ba¤l› karaci¤er yetersizli¤inin sonucu olarak ensefalopati geliﬂimidir. Yaﬂ artt›kça
mortalite artar. Etkenlere ba¤l› mortalite s›kl›klar› ﬂöyledir: HAV : <%0.1, HBV : %0.1, HCV : Çok nadir, HDV :
%2-20, HEV : <%1.
Tablo 2. AVH olgular›nda baﬂvuru an›ndaki yak›nmalar.
Yak›nma
A tipi (%)
B tipi (%)
Halsizlik
74
73
‹ﬂtahs›zl›k
47
49
Bulant› ve/veya kusma
79
67
‹drar renginde koyulaﬂma
76
92
Akolik d›ﬂk›lama
34
35
Göz aklar›nda sararma
50
67
Deride sararma
26
39
Kar›n a¤r›s›
26
12
Ateﬂ
39
14
Kaﬂ›nt›
26
33
Kas-eklem a¤r›s›
18
18
‹shal
13
6
Kilo kayb›
0
10
Döküntü
5
6
Tablo 3. AVH olgular›nda fizik muayene bulgular›.
Bulgu
A tipi (%)
B tipi (%)
Göz aklar›nda ikter
89
94
Deride ikter
66
61
Hepatomegali
58
45
Splenomegali
53
24
Ateﬂ
16
8
FH ikter baﬂlad›ktan sonra genellikle ilk 12 hafta içinde
ortaya ç›kar. ‹lk 2 hafta içinde ortaya ç›kar ise FH, 2-12
hafta içinde geliﬂir ise subfulminant hepatit denilmektedir.
HDV’ne ba¤l› yüksek mortalite daha çok süperenfeksiyonu
izleyerek ortaya ç›kar. HEV’ne ba¤l› FH nadir görülmesine karﬂ›n, gebe kad›nlarda özellikle 3. trimenstrde %1020 s›kl›¤›nda rastlanmaktad›r.
FH de¤iﬂik ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›kabilir. Bazen o kadar
h›zl› bir seyir izler ki, sar›l›k gözden kaçabilir. Hastal›k
akut psikoz veya meningo-ensefalit ile kar›ﬂt›r›labilir. Daha s›k karﬂ›laﬂ›lan ﬂekilde tipik baﬂlang›çl› bir AVH olgusunda sar›l›¤›n derinleﬂmesi, kusma, fetor hepatikus, konfüzyon ve koma ortaya ç›kar. Transaminazlar de¤erlerinde
h›zl› azalma ve protrombin zaman›nda ilerleyici uzama
dikkat çekicidir. Koman›n erken evrelerinde flapping tremor saptanabilir. Ayr›ca ateﬂ, lökositoz, kanamalar ve karaci¤erde küçülme ortaya ç›kabilir. Anabilim dal›m›zda iz-
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lenen FH olgular›n› de¤erlendiren bir çal›ﬂmada serolojik
inceleme yap›labilen olgular›n %60’›ndan HBV sorumlu
olarak bulunmuﬂtur. Fulminant hepatit olgular›nda mortalite ise %90 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Komplikasyonlar
S›k komplikasyonlar ﬂunlard›r:
1- FH: En korkulan ve mortalitesi en yüksek (?%90)
komplikasyondur.
2- Aplastik anemi: Nadiren karﬂ›laﬂ›l›r. Genellikle serokonversiyon zaman›na karﬂ›l›k gelen 2-3. aylarda ortaya ç›kar. Kemik ili¤i transplantasyonu gerekir.
3- Esansiyel mikst kriyoglobulinemi: Genellikle C tipi ile
birlikte görülür.
4- Glomerulonefrit: Genellikle membranöz tiptedir.
5- PAN: B tipi ile birlikte görülmektedir.
6- Kronik hepatit (KH), siroz ve hepatosellüler karsinoma
(HCC): Bu tablolar AVH olgular›nda serokonversiyonun geliﬂememesi sonucu ortaya ç›kar ve kronik enfeksiyonu yans›t›r. B tipinde kronikleﬂmenin herhangi bir
evresinde HBV kanserojen oldu¤u için hepatosellüler
kanser (HSK) geliﬂirken, C tipinde siroz geliﬂtikten
sonra HSK geliﬂebilmektedir.

B. Kronik viral hepatitlerin klini¤i
KHB ve KHC genellikle y›llarca devam eden sessiz ve sinsi bir seyir izler. Hastalar›n ço¤unlu¤u genellikle yak›nmas›z olup, siroz geliﬂmedikten sonra fizik muayeneleri tamamen normaldir. KH olgular› genellikle kan ba¤›ﬂ› sonras›
yap›lan taramalarda, sa¤l›k kontrolü s›ras›nda, transaminaz yüksekli¤i saptananlar›n tetkikleri sonucunda, preoperatif ve evlilik öncesi taramalarda ortaya ç›kmaktad›r.
KHB ve KHC olgular›n›n ~%15-20’inden siroz geliﬂimi
olmaktad›r. Yak›nmal› olgularda en s›k yak›nma halsizlik
ve çabuk yorulmad›r. KHB olgular›n›n ~%70-90’› ise
“‹naktif taﬂ›y›c›”d›r. HBV enfeksiyonunda taﬂ›y›c›l›k
HBsAg pozitifli¤inin 6 aydan daha fazla sürdü¤ü kiﬂiler
için kullan›lmaktad›r. Taﬂ›y›c› popülasyonunun içinde büyük ço¤unlu¤u inaktif taﬂ›y›c›lar oluﬂturmakta olup, KHB,
siroz ve HSK olgular› da bulunmaktad›r. Ülkemizde çok
s›k karﬂ›laﬂ›ld›¤› için “‹naktif taﬂ›y›c›lara” biraz daha ayr›nt›l› yer vermemizde yarar vard›r.
‹naktif HBsAg taﬂ›y›c›l›¤› ve bu hastalar›n izlemi
HBV enfeksiyonlar›n›n do¤al seyrinde tedavisiz izlenmesi
gereken hastalar inaktif taﬂ›y›c›lard›r. Tüm dünya ölçe¤inde 400 milyon, ülkemizdeki yaklaﬂ›k 3.5-4 milyon taﬂ›y›c›n›n %70-90’› yani büyük ço¤unlu¤unu bu iki grup oluﬂturmaktad›r. Tüm dünyada yaklaﬂ›k 300 milyon kiﬂinin inaktif taﬂ›y›c› oldu¤u tahmin edilmektedir.
‹naktif HBsAg taﬂ›y›c›l›¤› karaci¤erde önemli say›labilecek
nekroinflamatuvar hastal›k olmaks›z›n sürekli HBV enfeksiyonu olarak tan›mlanabilir. Tan› kriterleri ﬂunlard›r:
• 6 aydan daha fazla devam eden HBsAg pozitifli¤i
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• HBeAg’nin negatif, anti-HBe’nin pozitifli¤i
• Serum HBV-DNA’n›n <20.000 IU/ml (~100.000 kopya/ml) bulunmas›
• ALT ve AST’nin sürekli normal seyretmesi
• Karaci¤er biyopsisinde HA‹ skorunun <4 olarak bulunmas› (iste¤e ba¤l›)
HBeAg negatif KHB’den ayr›m çok önemlidir. Baﬂlang›ç
testleri sonucu “inaktif taﬂ›y›c›” tan›s› koyulanlar›n %2030’unda HBeAg negatif KHB bulunmaktad›r. Ayr›m için
önerilen kriterler: 1-Sürekli normal AST/ALT seviyesi (12
ayl›k sürede en az 4 kez) veya (‹lk 3 ay ayda bir kez 6.
ay ve 12. ay) 2-Düﬂük (<105 kopya/ml) veya saptanamayan HBV-DNA seviyesi. Ayr›mda HBV-DNA düzeyinin cutoff de¤eri tart›ﬂmal›d›r. S›n›r olarak 20.000 veya 30.000
kopya/ml önerilmektedir. Tedavi aç›s›ndan ALT seviyesi
göz önüne al›naca¤›ndan ALT izlemi yap›lmas› yeterli olabilir. Belirli bir süre (~1 y›l) izleme olmaks›z›n baﬂvurudaki biyokimyasal ve virolojik test sonuçlar› ile hastaya
“inaktif taﬂ›y›c›” tan›s› koymak do¤ru de¤ildir.
‹naktif taﬂ›y›c›larda genellikle prognoz çok iyidir. ‹naktif
taﬂ›y›c›lar›n uzun süreli izlemlerinde (18 y›la kadar) olgular›n ço¤unlu¤unda transaminazlar›n sürekli normal seyretti¤i, siroz veya HCC riskinin de çok düﬂük oldu¤u görülmüﬂtür. ‹talya’da yap›lan uzun süreli (30 y›l) izlemde 259
HBsAg + kan vericisi ile 157 enfeksiyonu bulunmayan
kontrollerde sürvi fark› bulunmam›ﬂt›r ve dekompansasyon
gözlenmemiﬂtir.
‹naktif taﬂ›y›c›larda baﬂlang›çta ve izlem s›ras›nda istenecek tetkikler ﬂunlard›r:
Baﬂlang›çta AST, ALT, T.Bilirubin, Albumin, Globulin, PZ,
AFP, kan say›m›, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HAV-IgG, AntiHDV, US tetkikleri yap›lmal›d›r. HBV-DNA ALT yüksek
ve/veya HBeAg pozitif ise istenmelidir. HBV-DNA ALT de¤eri normal seyreden olgularda önerilmemektedir.
‹lk 1 y›l en az 4 kez veya ilk 3 ay ayda bir kez, 6. ay ve
12. ay (F) ALT kontrolü, takiben de 6-12 ayda bir kez ALT,
Albumin, Globulin, PZ, HBsAg ve >50 yaﬂ ve ailede HCC
anamnezi varsa AFP ve US kontrolü önerilir.
Bir kohort çal›ﬂmada baﬂlang›ç ve 4 y›l sonra biyopsi yap›lan inaktif taﬂ›y›c›larda normal histoloji s›kl›¤› %55%53.7, nekro-inflamasyon minimal veya hafif bulunma
s›kl›¤› %44.3-%46.4 ve fibroz bulunmama s›kl›¤› %96.9%95.8 olarak bulunmuﬂtur. Daha büyük bir grupta yap›lan
Frans›z çal›ﬂmas›nda da tüm olgularda hafif aktivite görülmüﬂtür. Bu aç›dan biyopsi enzimler normal oldu¤u müddetçe gereksizdir.
‹naktif taﬂ›y›c›larda ihmal edilmeyip mutlaka yap›lmas›
gereken aile taramas›d›r.
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‹naktif taﬂ›y›c›larda y›ll›k HBsAg seroklirens s›kl›¤›
HBV’nün yetiﬂkin yaﬂlarda edinildi¤i bat› toplumlar›nda
y›lda %1-2; perinatal veya erken çocukluk döneminde edinildi¤i alanlarda %0.05-0.8’dir.
‹naktif taﬂ›y›c›da HCC geliﬂimi de çok nadirdir. Y›ll›k HCC
geliﬂme oran› <%0.2 olarak bildirilmektedir. ‹naktif taﬂ›y›c›lar›n HCC aç›s›ndan 6 ayl›k aralarla, AFP ile 16 y›l izlendi¤i bir kohort çal›ﬂmada 1487 taﬂ›y›c›n›n 32
(%2.1)’sinde HCC tan›s› koyulmuﬂ ve bu olgular›n 23’ünde tümörün cerrahi s›n›rlar (<6 cm) içerisinde oldu¤u görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada olgular›n 7’sinde siroz da saptanm›ﬂt›r. Tümörün çap›n›n büyük oldu¤u ve sirozlu olgular› d›ﬂlayacak olursak sadece 16 (%1) olguda tarama iﬂe
yaram›ﬂt›r. Bu konu ile ilgili çal›ﬂmalar iyi incelendi¤inde
olgular›n ço¤unlu¤unda karaci¤er sirozunun geliﬂmiﬂ oldu¤u yani olgular›n gerçek inaktif taﬂ›y›c› olmad›¤› görülecektir. HBsAg seroklirensi gerçekleﬂen olgularda da nadir
de olsa HCC geliﬂebilmektedir. Yap›lan 4 kohort çal›ﬂmada taﬂ›y›c›larda HCC geliﬂme insidensi 100 kiﬂi y›l› için 00.19 olarak bulunmuﬂtur.

Laboratuvar
Viral hepatitlerin laboratuvarlar›n› da akut ve kronik olarak ele almakta yarar vard›r.
A. Akut viral hepatitlerin laboratuvar›
A1.‹drar ve d›ﬂk›
Sar›l›k ortaya ç›kmadan bilirubin idrara ç›kmaya baﬂlar.
Daha sonra serum seviyeleri yükselmesine karﬂ›n idrarda
kaybolur. Ürobilinojenüri ise geç prodromal evrede saptanmaya baﬂlar. Kolestaz ilerledikçe bilirubin barsa¤a ulaﬂamayaca¤›ndan ürobilinojen idrara geçmez. ‹yileﬂmenin
baﬂlamas› ile tekrar idrara ç›kmaya baﬂlar. Kolestaz›n derecesi ile iliﬂkili olarak d›ﬂk›n›n rengi aç›lmaya baﬂlar.
A2.Biyokimyasal de¤iﬂiklikler
‹kterik seyreden olgularda bilirubin seviyeleri de¤iﬂik derecelerde yükselir. Direkt bilirubin art›ﬂ› ön plandad›r. Total bilirubin seviyeleri genellikle 30 mg/dl’yi aﬂmaz. G6PD
eksikli¤i bulunan bir hastam›zda A tipi AVH’in seyri s›ras›nda hemolizinde tetiklenmesi ile total bilirubin seviyesi
80 mg/dl düzeylerine kadar yükselerek bir ay içinde normal düzeylerine dönmüﬂtür. ‹kterli bir hastada alkali fosfataz de¤erleri normal de¤erinin 3 kat›ndan daha fazla art›ﬂ gösteriyorsa ikter öncelikle karaci¤er d›ﬂ› nedenlere
ba¤l›d›r. AVH olgular›nda alkali fosfataz normal veya hafif artm›ﬂt›r.
Serum transaminazlar› (AST, ALT) AVH tan›s›nda en de¤erli biyokimyasal testlerdir. Erken tan›da ve anikterik olgular›n saptanmas›nda yararl›d›r. Zirve de¤erler ikter baﬂlang›c›ndan 1-2 gün önce veya sonra bulunur. Normal de¤erin 8-10 kat fazlas› akut hepatit tan›s›nda de¤erlidir.

Transaminazlardaki art›ﬂ 10-50 kat aras›nda olabilir. ALT
genellikle AST’den yüksektir. Yükseklik seviyesi ile prognoz aras›nda bir iliﬂki yoktur. C tipi AVH olgular›nda transaminaz seviyelerindeki art›ﬂlar genellikle 20 kat›n alt›ndad›r. Transaminazlar›n h›zl› düﬂüﬂü FH yönünden uyar›c›d›r. Delta ko-enfeksiyon olgular›nda bifazik transaminaz
yüksekli¤i dikkat çekicidir. Zirve ALT de¤erleri aras›nda
birkaç haftal›k interval bulunur. ‹kinci yükseliﬂ akut delta
enfeksiyonuna ba¤l›d›r.
Alkalin fosfataz ve GGT genellikle hafif derecelerde yükselebilmektedir. AVH seyrinde protrombin zaman› genellikle
normaldir. Uzamas› FH yönünden yak›n takibi gerektirir.
Albumin ve globulin de¤erleri genellikle normal olup, A/G
tersleﬂmesi oluﬂmaz.
A3.Kan tablosundaki de¤iﬂiklikler
‹kter geliﬂmeden lökopeni, lenfopeni ve nötropeni saptanabilir. Olgular›n az bir bölümünde atipik lenfositler görülebilir. Hemoliz özellikle G6PD eksikli¤i olanlarda geliﬂebilir. Eritrosit sedimentasyon h›z› genellikle normaldir.
B. Kronik viral hepatitlerin laboratuvar›
KH’lerde kan, idrar ve KCFT (karaci¤er fonksiyon testleri)
d›ﬂ›ndaki biyokimyasal testler siroz geliﬂene kadar genellikle normaldir. ‹naktif taﬂ›y›c›larda KCFT normal de¤erlerdedir. Transaminazlar yükseldi¤inde alevlenme veya
üzerine eklenen di¤er bir hastal›k yönünden (HAV, HCV,
HDV, ya¤lanma) araﬂt›r›lmal›d›r. Tedavisiz KHB ve KHC
olgular›nda AST ve ALT yüksek (genellikle normal de¤erlerinin 10 kat›n›n alt›nda), genellikle di¤er KCFT (albumin, globulin, bilirubinler, alkali fosfataz, GGT, protrombin zaman›) normal olarak bulunur.
Siroz geliﬂene kadar ALT>AST ve Albumin>Globulin ﬂeklindedir. KH evresinde normal olan protrombin zaman› siroz
geliﬂti¤inde uzam›ﬂ olarak bulunur. Sirotik evrede transaminazlar normal veya hafif yüksek, AST>ALT, hipoalbuminemi, Albumin<Globulin, bilirubin yüksekli¤i, hipersplenizme
ba¤l› olarak kan hücrelerinde düﬂme dikkati çeker.
Tan›
Etkenlerin tümü klinik ve biyokimyasal olarak benzer tablolara yol açt›¤›ndan özgül tan› serolojik olarak koyulmaktad›r (Tablo 4, 5). AVH tablosundaki bir hastada tüm serolojik testlerin istenmesi uygun de¤ildir. Baﬂlang›ç testi
olarak anti-HAV IgM, HBsAg ve Anti-HBc IgM istenmelidir. Bu testlerin negatif olarak bulunmas› durumunda
HCV ve HEV için özgül testler istenmelidir.
HAV
Virüs de¤iﬂik yöntemler ile d›ﬂk›da gösterilmekle birlikte,
ikter geliﬂtikten en fazla 7 gün d›ﬂk›da virüs bulunabilece¤inden bu yöntem kullan›lmamaktad›r. Anti-HAV IgM antikorlar› 4 haftada zirve yapar ve 4-5 ay içinde serumdan
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Tablo 4. HAV, HCV ve HEV olgular›nda serolojik tan›.
Anti-HAV Anti-HAV
IgM
IgG

Akut A tipi
Geçirilmiﬂ A tipi
Akut C tipi
Kronik C tipi
Akut E tipi
Geçirilmiﬂ E tipi

+
–
–
–
–
–

–
+
–
–
–
–

Anti-HCV

HCV-RNA

Anti-HEV
IgM

Anti-HEV
IgG

–
–
+/–
+
–
–

–
–
+
+
–
–

–
–
–
–
+
–

–
–
–
–
+
+

Tablo 5. HBV ve HDV olgular›nda serolojik tan›.

Akut B tipi
Akut B tipi-Pencere dönemi
Geçirilmiﬂ ve ba¤›ﬂ›k B tipi
‹naktif taﬂ›y›c›
KHB- HBeAg pozitif
KHB- HBeAg negatif
‹zole AntiHBc pozitifli¤i
HDV ko-enfeksiyon
HDV süper enfeksiyon
Kronik – D tipi
HBV aﬂ›s› ile aﬂ›lanm›ﬂ

HBsAg

HBeAg

AntiHBc
IgM

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+/+/-

+
+
+
-

kaybolur. Anti-HAV IgM antikorlar›n›n varl›¤› A tipi AVH
tan›s› için yeterlidir. Semptomlar baﬂlamadan 5-10 gün
evvel saptanabilir ve 6 aya kadar pozitif bulunabilir. Akut
evrede IgG antikorlar› da serumda ortaya ç›kmaya baﬂlar
ve ömür boyu serumda kal›r. IgG antikorlar›n›n varl›¤› geçirilmiﬂ A tipi hepatiti gösterir.
HBV
HBV'nün üç major antijeni vard›r:
• HBsAg - Hepatit B surface (yüzey) antijeni
• HBeAg - Hepatit B e antijeni
• HBcAg - Hepatit B c (core-çekirdek) antijeni. Kanda bulunmaz, karaci¤er hücrelerinde bulunur.
HBV'nün üç major antikoru vard›r:
• Anti-HBs - Hepatit B yüzey antijenine karﬂ› oluﬂmuﬂ antikor
• Anti-HBe - Hepatit B e antijenine karﬂ› oluﬂmuﬂ antikor
• Anti-HBc - Hepatit B c antijenine karﬂ› oluﬂmuﬂ antikor.
Akut dönemde oluﬂmuﬂ ise Anti-HBc-IgM , hastal›¤›n
akut dönemi geçtikten sonra ortaya ç›km›ﬂ ise Anti-HBcIgG ad› verilir.
HBsAg: Akut enfeksiyon s›ras›nda kanda ilk beliren göstergedir.Virüse maruz kald›ktan sonra yaklaﬂ›k 6 hafta
içinde kanda saptanabilir ve 4-14 hafta kanda bulunabilir.
Tetkiklerde pozitif bulunmas› iki durumu düﬂündürmelidir:
1-Hastal›¤›n akut dönemidir.

Anti
HBc
IgG

Anti
HBe

Anti
HBs

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
-/+
+/+/-

+
+

HBVDNA

-/+
-/+
-/+
+
+
+
+
-/+
-

Anti
HDV
IgM

AntiHDV
IgG

+
+
-

+
-

2-Hastal›¤› geçirdikten sonra ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂmam›ﬂt›r
(inaktif taﬂ›y›c›lar, kronik hepatit, siroz, karaci¤er kanseri)
Anti-HBs: ‹yileﬂme döneminde ortaya ç›kar. Akut hepatit
geçirildikten sonra %10-15 olguda pozitifleﬂmiyebilir. Ba¤›ﬂ›kl›¤› yans›t›r ve ömür boyu pozitif olarak kal›r. Akut
enfeksiyon geçirildikten sonra 6 ay içinde HBsAg kandan
kaybolmaz ve anti-HBs oluﬂamaz ise kronikleﬂmeden kuﬂkulanmak gerekir. Anti-HBs pozitifli¤i do¤al yoldan virüsü
almakla veya aﬂ›lanma sonucunda elde edilir.
Anti-HBc: Hastal›k s›ras›nda oluﬂan ilk antikordur. Akut
ve kronik tüm olgularda bulunabilir. Anti-HBc IgM pozitifli¤i akut dönemin en güvenilir göstergesidir. Baz› olgularda HBsAg h›zla kaybolurken, anti-HBs oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Akut dönemde iki testte negatif sonuç verebilir. Bu
döneme pencere dönemi denir ki bu dönemde de anti-HBc
IgM testi pozitiftir. Anti-HBc IgG testinin pozitif bulunmas›n›n tek anlam› kiﬂinin HBV’nü ald›¤›n›n göstergesidir.
Anti-HBc IgG enfeksiyonun en güvenilir göstergesi oldu¤undan HBV ile karﬂ›laﬂma olup olmad›¤›n› ortaya ç›kartmak için mükemmel bir tarama testidir. Virüs kanda temizlendikten sonra, ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂsa dahi ömür boyu titresi azalmakla birlikte pozitif olarak kal›r. E¤er testler sonucunda anti-HBc-IgG negatif olarak bulunursa kiﬂinin virüsle hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n› ve HBsAg negatif, anti-HBs pozitif ise kiﬂinin aﬂ›land›¤›n› düﬂündürmelidir.
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HBeAg: Akut dönemde HBsAg'den sonra ortaya ç›kar ve
HBsAg'nin temizlenmesinden önce kandan temizlenir. Kanda bulunmas› virüsün etkin olarak ço¤ald›¤›n› ve yüksek derecede enfektiviteyi yans›t›r. Akut dönemde yaklaﬂ›k 10 hafta kadar kanda kal›r, kaybolmamas› kronikleﬂmeyi düﬂündürmelidir. Anti-HBe'nin belirmesi ise enfektivitenin geriledi¤ini ve virüsün ço¤almas›n›n durdu¤unu düﬂündürmelidir.
KHB olgular› HBeAg’i pozitif ve negatif olarak iki gruba
ay›rabiliriz. Ülkemizdeki KHB olgular›n›n yaklaﬂ›k %60’›
HBeAg’i negatif mutant tip olgulard›r.
HBV-DNA: Viral replikasyonun en güvenilir göstergesidir.
PZR yöntemi ile kalitatif (+/-), kantitatif (kopya veya
IU/ml) olarak saptanabilmektedir. Akut evrede semptomlar baﬂlad›¤›nda genellikle kaybolur.

HCV
Akut evrede anti-HCV testi pozitif olarak bulunmayabilir.
Pozitifleﬂmesi olgular›n az bir bölümünde 6 aya kadar gecikebilece¤inden anti-HCV testinin negatif bulunmas› ile
akut HCV enfeksiyonu tan›s› d›ﬂlanmaz. Akut enfeksiyonda HCV-RNA (PZR) mutlaka pozitif oldu¤undan akut enfeksiyon düﬂünülen olgularda mutlaka bak›lmal›d›r.
KHC olgular›nda anti-HCV ve HCV-RNA pozitiftir. Tedavi
öncesi de¤erlendirmelerde HCV-RNA viral yüküne bak›lmas› (IU/ml) tedavi devam› ve süresi hakk›nda yönlendirici bilgiler vermektedir.
HDV
IgM antikorlar›n›n (anti-HDV IgM) varl›¤› akut enfeksiyonu gösterir. Anti-HBc IgM ile birlikte ise ko-enfeksiyon,
anti-HBc IgG ile birlikte ise süper enfeksiyon olarak adland›r›l›r.
HEV
Antikorlar (anti-HEV IgM ve IgG) erken dönemde oluﬂtu¤undan tan›da bir sorun yaﬂanmamaktad›r.

Ay›r›c› tan›
Akut ve kronik hepatite yol açan ve d›ﬂlanmas› gereken klinik tablolar aras›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan alkolik veya ilaçlara ba¤l› toksik hepatitdir. 1989 y›l›nda yap›lan “Uluslararas› Uzlaﬂ› Toplant›s›n”da ALT, AST, T. Bilirubin veya
Alkalin fosfataz (AF) de¤erlerinde normalin iki kat›ndan
daha fazla art›ﬂlar “karaci¤er yaralanmas›” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Tüm ilaçlar›n potansiyel olarak hepatit yap›c›
etkisi vard›r. Bu tablolarda çok iyi bir anamnez tan›ya katk› sa¤lar. Klinik tablo karaci¤er iﬂlev testlerinde asemptomatik anormalitelerden FH’e kadar de¤iﬂebilir. ‹laçlara
ba¤l› karaci¤er yaralanmalar› hepatosellüler, kolestatik
veya mikst ﬂekildedir. ALT ve AF de¤erleri ile yaralanman›n tipi belirlenebilir. Ayr›ca “Etkinlik oran›” da yaralanma ﬂekillerinin belirlenmesinde kullan›lmaktad›r. Etkinlik

oran› ALT de¤erinin normalin üst s›n›r›na göre art›ﬂ oran›n›n AF de¤erinin normalin üst s›n›r›na göre art›ﬂ oran›na
bölünmesi ile bulunur. Hepatosellüler yaralanmada ALT
de¤eri normalin en az iki kat› kadar artm›ﬂ, etkinlik oran›
da ? 5’dir. Kolestatik yaralanmalarda AF de¤eri normalin
en az iki kat› kadar artm›ﬂ, etkinlik oran› da ≤2 olarak bulunmaktad›r. Mikst tip yaralanmalarda ise ALT ve AF de¤erleri normalin en az iki kat› kadar artm›ﬂ, etkinlik oran› da 2-5 aras›nda bulunmaktad›r. Tan›da iki etmen önemlidir: 1-Uygun klinik tablo 2-Karaci¤er hastal›¤›na yol
açacak di¤er nedenlerin d›ﬂlanmas›. Ayr›ca sorumlu ilac›n
kesilmesi ile klinik tablonun düzelmesi, tekrar baﬂlanmas›
ile tekrar bozulmas› tan›y› destekler. Akut hepatosellüler
yaralanmaya s›kl›kla yol açan ilaçlar parasetamol, halotan, INH, fenitoin, ve propiltiyoürasildir.
‹skemik hepatit ise kan bas›nc›n›n düﬂüklü¤ü ile giden hemodinaminin bozuldu¤u durumlarda (cerrahi sonras›, akut
miyokard infartüsünün seyrinde, ciddi kalp yetersizli¤i)
karﬂ›laﬂ›lan bir tablodur. Transaminazlar›n h›zl› yükseliﬂi
ve 7-10 günde normale dönmesi, CPK ve LDH’›n transaminaz yüksekli¤ine eﬂlik etmesi ve serolojinin negatif bulunmas› ile tan› koyulur.
Otoimmün hepatit de ise karaci¤er iﬂlev testleri AVH’de görülene benzer. Hastalar genellikle kad›nd›r. Dikkati çeken
noktalar belirgin bir albumin-globulin tersleﬂmesinin olmas›, yüksek sedimantasyon h›z› ve tüm viral serolojinin negatif gelmesidir. Tan› otoantikorlar›n varl›¤› (ANA, SMA, anti-LKM) ve otoimmün hepatit için 1998 y›l›nda tan›mlanm›ﬂ
skorlama sistemine baﬂvurularak koyulmaktad›r.
Alkol öyküsü olan ve AST/ALT >2 (genellikle AST ve ALT
< 300 U/L) olan olgularda alkolik hepatit; genç yaﬂta nörolojik yak›nmalar ile baﬂvuran, 24 saatlik idrarda bak›r de¤eri yüksek olan olgularda Wilson hastal›¤› düﬂünülmelidir.
‹kterle baﬂvuran AVH iktere yol açan tüm klinik tablolar
ile ay›r›c› tan›ya gider. Leptospiroz ateﬂ, döküntü, konjuktivit ve baﬂa¤r›s› olan olgularda, belirgin AST, ALT yüksekli¤i olmadan bilirubin yüksekli¤ine eﬂlik eden CPK,
LDH yüksekli¤i olan ve de¤iﬂik derecelerde böbrek yetersizli¤inin bulundu¤u durumlarda atlanmamas› gereken bir
hastal›kt›r.

Tedavi
A. Akut viral hepatitlerde tedavi
Özgül tedavi bulunmamaktad›r. Yak›nmalar› hafifletmek
için tedaviler uygulanabilir. Fulminan hepatit geliﬂen olgularda transplantasyon düﬂünülebilir ve bu olgular mutlaka
YBÜ’lerinde izlenmelidirler. Bulant›-kusma nedeniyle oral
al›m› bozulanlar ve protrombin zaman› uzun bulunanlar›n
hastaneye yat›r›lmalar› gerekir. Yatak istirahati gereklidir.
‹yileﬂme üzerine diyetin bir etkisi olmad›¤›ndan hastalar
istedikleri herﬂeyi yiyip içebilirler. Alkol ve hepatotoksik
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ilaçlar›n al›m› durdurulmal›d›r. C tipi AVH olgular›nda
kronikleﬂme en az %85 ve IFN’a yan›t hastal›k yaﬂ› ne kadar erken ise o kadar fazla olaca¤› için interferon tedavisi
düﬂünülmelidir. Kortikosteroidler hastal›k seyrini k›saltmad›¤› ve fulminan hepatit riskini azaltmad›¤› için kullan›lmamal›d›r. HBV enfeksiyonlar›nda hastal›k süresini
uzatmakta, relapslar› ve kronik taﬂ›y›c›l›k insidensini artt›rmaktad›r. Kortikosteroidler sadece uzam›ﬂ kolestazla giden A tipi AVH olgular›nda kullan›labilir.
Egzersize biyokimyasal testler normale dönene ve hasta
kendini tam olarak iyi hissedene kadar izin verilmemelidir.
Alkol ise yaklaﬂ›k 1 y›l al›nmamal›d›r. Korunma için A ve
B tipi hepatitler için aﬂ›lar bulunmaktad›r.
B. Kronik hepatitlerde tedavi
B1. KHB tedavisi
Günümüzde KHB tedavisinde kullan›lan ajanlar interferonlar (standard, pegile), lamivudin, adefovir ve entekavirdir. Tenofovir ve telbivudin yak›n gelecekte kullan›ma girecek di¤er ajanlard›r. Tedavi süresi HBeAg negatif olgularda en az 1 y›l, HBeAg pozitif olgularda 4-12 ayd›r. ‹nterferonlar olgular›n yaklaﬂ›k %20-30’unda kal›c› yan›t oluﬂtururlar. Tedavi maliyeti fazla olup, yan etkileri fazlad›r.
Nüklezid analoglar›n›n (lamivudin, adefovir, entekavir)
avantajlar› oral kullan›mlar› ve yan etkilerinin azl›¤›d›r.
Fakat tedavi süreleri konusunda henüz belirlenmiﬂ bir süre
söz konusu de¤ildir. Etkinlikleri çok iyi olup kesildiklerinde olgular›n ço¤unlu¤unda alevlenmeler görülmektedir.
Uzam›ﬂ tedavileri de beraberinde dirençli (Lamivudin>Adefovir>Entekavir) virüslerin geliﬂimine zemin haz›rlamaktad›r.
B2. KHC tedavisi
KHC tedavisinin güncel tedavisi pegile interferonlar + ribavirin kombinasyonudur. Tedavi süresi yaklaﬂ›k 1 y›ld›r.
Düﬂük viral yüklü olgularda (<600.000 IU/ml) 4. haftada
viral yük negatif bulunur veya 2 log veya daha fazla düﬂme gösterir ise tedavi süresi 6 ayd›r. Di¤er olgularda 3. ay
kontrolünde viral yük negatifleﬂir veya 2 log veya daha
fazla düﬂme gösterir ise tedavi 12 aya tamamlan›r. Aksi
halde tedavi kesilmelidir. Mevcut tedavi ile kal›c› yan›t olgular›n %50’sinde elde edilmektedir.
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