
Flora 2001;6(3):159-163 159

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C 
Hastalarında İnterferon Tedavisine

Yanıtın Değerlendirilmesi#

Hakan LEBLEBİCİOĞLU*, Mustafa SÜNBÜL*, Kemalettin AYDIN**, Bilgehan AYGEN***,
Ayhan AKBULUT****, Salih HOŞOĞLU*****, İlyas DÖKMETAŞ******, Sercan ULUSOY*******

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON

*** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
**** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

***** Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
****** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS

******* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

‹nterferonlar (IFN) genifl biyolojik aktiviteye sahip do¤al proteinlerdir. Günümüzde interferon-alfa (IFN-
α) kronik hepatitlerin tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Çal›flma, IFN tedavisinin kronik hepatit B
(KHB) ve kronik hepatit C (KHC) hastalar›ndaki etkinli¤ini araflt›rmak amac›yla yap›lm›flt›r. Çal›flmaya toplam
74 hasta al›nd›. Bu hastalardan 48’i KHB (39 erkek, 9 kad›n), 26’s› KHC (12 erkek, 14 kad›n) idi. Alt› ay süre-
since HBsAg ve HBeAg/anti-HBe pozitif, ALT düzeyi normalin üst s›n›r›ndan 1.5 kat yüksek olan hastalar KHB
olarak tan›mland›. Alt› ay süresince anti-HCV pozitif, ALT düzeyi normalin üst s›n›r›ndan 1.5 kat yüksek olan
hastalar KHC olarak tan›mland›. Kalitatif polimeraz zincir reaksiyonu ile KHB’li hastalarda HBV DNA ve
KHC’li hastalarda ise HCV RNA pozitif saptand›. Hastalara yap›lan karaci¤er biyopsisinde histopatolojik tan›
kronik aktif hepatit olarak yorumland›. KHB tan›s› konan hastalara 6 ay süresince 6 milyon Ü/haftada 3 kez,
KHC tan›s› konan hastalara ise ilk 6 ay 6 milyon Ü/haftada 3 kez, daha sonraki 6 ayda ise 3 milyon Ü/haftada
3 kez olmak üzere IFN-α 2a (Roferon A-Roche Basel-‹sviçre) verildi. Tedavi sonu KHB hastalar›nda virolojik
yan›t %60.4, biyokimyasal yan›t %52.0, kal›c› yan›t %22.9, KHC hastalar›nda ise virolojik yan›t %65.3, biyokim-
yasal yan›t %46.1 ve kal›c› yan›t %26.9 olarak saptand›. IFN tedavisi s›ras›nda en s›k görülen yan etkiler atefl,
miyalji ve artralji fleklindeydi. Sonuç olarak, IFN tedavisinin KHB ve KHC hastalar›nda tedavi sonu yan›t› de-
¤erlendirildi¤inde etkili oldu¤u saptanm›flt›r.
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Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla hepatit B
virüs (HBV) taşıyıcısı vardır. Bu kişiler karaciğer yet-
mezliği, hepatoselüler karsinoma riski taşımaktadır-
lar, ayrıca yeni HBV infeksiyonu olgularının gelişme-
sine neden olmaktadırlar. Kronik hepatit B (KHB)
infeksiyonlu hastalardan 250.000’i her yıl hepatite
bağlı karaciğer hastalığından kaybedilmektedir[1].
Kronik hepatit C (KHC) ise kan yoluyla bulaşan he-
patitlerin en sık nedenidir. Dünya nüfusunun yakla-
şık %3’ünün hepatit C virüsü (HCV) ile infekte oldu-
ğu tahmin edilmektedir. HCV akut viral hepatitlerin
%20’sinden, kronik hepatitlerin ise %70’inden so-
rumludur. Siroz ve hepatoselüler karsinomanın
önemli bir nedenidir[2]. Kronik viral hepatitlerin te-
davisinde amaç viral replikasyonun durdurulması,
karaciğer histolojisinde düzelme ve sonuç olarak, si-
roz ve hepatoselüler karsinoma gibi komplikasyonla-
rın ve bunlara bağlı mortalitenin önlenmesidir[3]. İn-
terferonlar (IFN) kronik hepatitlerin tedavisinde kul-
lanılan, etkinliği gösterilmiş ilaç grubudur. İnterferon
α (IFN-α) başlıca immünmodülatör, antiviral ve an-
tiproliferatif etkilere sahiptir[3,4]. 

Çalışma, IFN tedavisinin KHB ve KHC hastala-
rındaki etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma, Kasım 1996-Temmuz 2000 tarihleri
arasında yapıldı. Çalışmaya toplam 7 merkezden 74

hasta alındı. Bu hastalardan 48 (39 erkek, 9 kadın)’i,
KHB, 26 (12 erkek, 14 kadın)’sı KHC idi. KHB has-
talarında yaş ortalaması 32.1 ± 8.9 (yaş aralığı 18-
54), KHC olgularında ise 46.1 ± 12.7 (yaş aralığı
19-60) idi. Altı ay süresince HBsAg ve HBeAg/an-
ti-HBe pozitif, ALT düzeyi normalin üst sınırından
en az 1.5 kat yüksek olan hastalar KHB olarak yo-
rumlandı. Bu hastaların 26 (%54.2)’sında HBeAg
pozitif, 22 (%45.8)’sinde anti-HBe pozitif bulundu.
Anti-HCV ve anti-HDV pozitif olan olgular çalışma
kapsamına alınmadı.

Altı ay süresince anti-HCV pozitif, ALT düzeyi
normalin üst sınırından en az 1.5 kat yüksek olan
hastalar KHC olarak tanımlandı. KHB ile koinfeksi-
yonu olan KHC hastaları çalışma dışı bırakıldı. Teda-
viye 18 yaşından büyük-65 yaşından küçük, son 3
ayda yapılan ALT ölçümlerinden en az ikisi norma-
lin 1.5 katından fazla, histopatolojik olarak kronik
aktif hepatit olan ve bilgilendirilmiş gönüllü oluru ve-
ren hastalar alındı. Lökosit sayısı < 3000/mm3,
trombosit sayısı < 75.000/mm3 olan, karaciğer si-
rozu, hepatoselüler karsinoma veya başka bir malign
hastalığı bulunan, alkol ve ilaç bağımlısı olan, ciddi
depresyon ve kardiyak sorunları bulunan olgularda,
ANA ve anti-HIV pozitifliği olan ve daha önce IFN,
steroid ve immünsüpresif tedavi görenler çalışmaya
alınmadı. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) KHB’li
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SUMMARY

Evaluation of Response to Interferon Therapy in Chronic
Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Patients

Interferons (IFN) have a wide range of biological activities in humans. Recently, interferon-α (IFN-α) has
been used in the treatment of chronic hepatitis cases. This study was done to evaluate the efficacy of IFN-α
2a therapy in chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. A total of 74 patients, 48 of whom were diagnosed
as chronic hepatitis B (39 men, 9 women) and 26 as chronic hepatitis C (12 men, 14 women) were enrol-
led. Hepatitis B cases were classified as chronic hepatitis based on HBsAg and HBeAg/anti-HBe positivity and
an ALT level 1.5 times higher than normal during last 6 months. In all cases, HBV DNA was also positive by
qualitative PCR. In all chronic hepatitis C cases, HCV RNA was positive by qualitative PCR, anti-HCV was
positive and the ALT level was 1.5 times higher than normal. Liver biopsies of all patients clearly indicated
chronic active hepatitis. IFN-α 2a (Roferon A-Roche Basel-Switzerland) was injected at a dose of 6 million
unit three times a week for 6 months to chronic hepatitis B patients. For hepatitis C patients, initially 6 mil-
lion units three times a week for 6 months and then 3 million units three times a week for 6 months were
given. At the end of IFN-α 2a therapy, virological, biochemical responses were found to be 60.4%, 52.0% res-
pectively and sustained response was 22.9% in chronic hepatitis B. In chronic hepatitis C patients, virologi-
cal and biochemical responses were 65.3%, and 46.1% respectively whereas sustained response was 26.9%.
During IFN-α-2a therapy, major side effects were fever, myalgia, and artralgia, which were tolerated by all
patients. In conclusion, Interferon therapy was found to be effective to the chronic hepatitis B and chronic
hepatitis C patients.

Key Words: Chronic hepatitis B, Chronic hepatitis C, Interferon

# V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (9-11 Kasım 2000, Ankara)’nda bildiri olarak sunulmuştur.



hastalarda HBV DNA ve KHC’li hastalarda ise HCV
RNA pozitifti. KHB tanısı konan hastalara 6 ay sü-
resince 6 milyon Ü/haftada 3 kez, KHC tanısı ko-
nan hastalara ise ilk 6 ay 6 milyon Ü/haftada 3 kez,
daha sonraki 6 ayda ise 3 milyon Ü/haftada 3 kez
olmak üzere IFN-α 2a (Roferon A-Roche Basel-İs-
viçre) subkütan verildi. Hastalar IFN tedavisi süresin-
ce ilk ay her hafta, daha sonra tedavi bitimine kadar
ayda bir kez biyokimyasal, hematolojik değerler ve
yan etkiler açısından değerlendirildi. IFN tedavisinin
3. ayında ve tedaviye yanıt veren hastaların ise teda-
vi bitiminde PCR HBV DNA ve HCV RNA çalışıldı.
Tedaviye yanıtlar şu kriterlere göre değerlendirildi:
Biyokimyasal yanıt; ALT-AST normalleşmesi, viro-
lojik yanıt; serum HBV DNA/HCV RNA kaybı, te-
davi sonu yanıt; tedavi sonunda ALT normal, HBV
DNA/HCV RNA negatif, kalıcı yanıt; tedavi kesil-
dikten 6-12 ay sonra yanıtın devam etmesi[5].

Bulguların değerlendirilmesinde Paired t-testi (iki
eş arasındaki farkın anlamlılık testi) kullanılmıştır. 

BULGULAR

Tedavi sonu KHB hastalarında virolojik yanıt
%60.4, biyokimyasal yanıt %52.0, kalıcı yanıt
%22.9, KHC hastalarında ise virolojik yanıt %65.3,
biyokimyasal yanıt %46.1 ve kalıcı yanıt %26.9 ola-
rak saptandı. HBeAg pozitif olan KHB hastaların-
dan %18.1’inde anti-HBe oluşumu, 1 hastada ise
(%2.1) HBsAg kaybolup anti-HBs oluşumu gözlendi.
Tedaviye yanıt veren hastalardan birisinde 6. ayın
sonunda HBV DNA negatif olmasına karşın ALT
düzeyi yüksekti, 2 hasta son kontrollerine gelmedi,
diğer hastalarda ise relaps saptandı. Tedavi sonu ya-
nıt alınan KHC hastalarında ise kalıcı yanıt 7 hasta-
da devam ederken diğer hastalarda relaps gelişti. 

KHB ve KHC’li hastalarda tedavi sonrası yanıt
oranları Tablo 1’de verilmiştir.

KHB ve KHC’li hastalarda tedavi öncesi ve teda-
vi sonrası ALT düzeyleri Tablo 2’de verilmiştir.

Çalışma kapsamına alınan hastalarda IFN tedavi-
si sırasında görülen yan etkiler Tablo 3’te verilmiştir.

TARTIŞMA

Kronik B ve C hepatitlerinde IFN tek başına kul-
lanılabilmektedir[6,7]. KHB hastalarında 4-6 ay süre-
li IFN tedavisi hastaların %25-40’ında uzun süreli re-
misyon sağlamaktadır. Onbeş klinik çalışmayı içeren
bir meta-analizde tedavi verilmeyen kontrol grubun-
da hepatit B’den iyileşme oranı %12 iken, IFN ile te-
davi edilen hastalarda yanıt oranı %33 bulunmuş-
tur[8]. Başka bir meta-analizde ise KHB hastalarında
IFN tedavisi ile virolojik yanıt %37, kontrol grubun-
da ise %17 olarak bildirilmiştir[1]. Önerilen tedavi
dozu 4-6 ay süreyle 4.5-5 milyon Ü veya 9-10 mil-
yon Ü, haftada 3 kez subkütandır. Çalışmamızda
KHB hastalarında virolojik yanıt oranı %60.4, biyo-
kimyasal yanıt oranı ise %52.0 bulunmuştur. 

IFN tedavisi ile kronik HCV hastalarının yaklaşık
%40’ında serum ALT seviyesinin normale döndüğü
ve tedavinin sonunda HCV RNA’nın kaybolduğu bil-
dirilmektedir. Ancak tedaviye yanıt veren hastaların
yarıdan fazlasında tedavi kesildikten sonra nüks ol-
maktadır[7]. Chemello ve arkadaşları, 174 KHC has-
tasını kapsayan çalışmalarında hastaları tedavi açı-
sından 3 gruba ayırmışlardır[9]. Bunlardan 1. gruba
12 ay süreyle haftada 3 kez 6 milyon Ü (serum ALT
düzeylerinin normale dönmesiyle doz azaltılarak), 2.
gruba 12 ay süreyle haftada 3 kez 3 milyon Ü, 3.
gruba ise 6 ay süreyle 6 milyon Ü IFN tedavisi uygu-
lanmıştır. Tedavi sırasında serum ALT’de normali-
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Tablo 2. Hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası ALT düzeyleri

n KHB KHC İstatistiksel değerlendirme*

• Tedavi öncesi ALT 48 136.8 ± 69.0 125.1 ± 59.8 p< 0.001

• Tedavi sonrası ALT 26 67.2 ± 55.4 67.2 ± 57.5 p< 0.01

* Paired t-testi.

Tablo 1. KHB ve KHC’li hastalarda tedavi sonrası yanıt oranları

Virolojik yanıt Biyokimyasal yanıt Kalıcı yanıt
n n % n % n %

• KHB 48 29 60.4 25 52.0 11 22.9

• KHC 26 17 65.3 12 46.1 7 26.9



zasyon 1. grupta %76, 2. grupta %65, 3. grupta
%74 olarak bildirilmiştir. Kalıcı yanıt ise sırasıyla
%49, %31 ve %28 olarak bulunmuştur. 

KHC’de 12 ay süreyle haftada 3 kez 3 milyon Ü
IFN monoterapisi ile tedavi sonu virolojik yanıt yak-
laşık %40 bulunmuştur, bununla birlikte devamlı ka-
lıcı yanıt hastaların sadece %15-20’sinde gözlenmiş-
tir. KHC genotip 1, viral yükü ≥ 2 x 106 kopya/mL,
40 yaşın üzerinde ve erkek cinsiyette tedavi başarısı
daha düşüktür. Bu hastalarda tedavinin 24 hafta ye-
rine 48 hafta devam ettirilmesinin tedavi başarısını
arttırdığı bildirilmektedir[10]. Ülkemizde yapılan çalış-
malarda kronik hepatitlerde IFN tedavisinin başarısı
ile ilgili veriler birbirinden oldukça farklıdır. Uygun ve
arkadaşları, KHB infeksiyonu olan 50 hastada IFN
ile tedavi sonu virolojik yanıtı %58 bulmuşlardır[11].
Yalnız ve arkadaşları, tedavi sonu virolojik yanıtı kro-
nik HBV infeksiyonu olan hastalarda %36.4, kronik
HCV olgularında ise tedavinin 12. ayında %60 ola-
rak bildirmişlerdir[12]. Bir çalışmada ise KHC’de te-
davi sonu virolojik yanıt oranı %8 olarak rapor edil-
miştir[13]. Çalışmamızda IFN Chemello ve arkadaşla-
rının yaptığı çalışmadakine benzer şekilde 6 ay sü-
reyle 6 milyon Ü, yanıt alınan hastalara daha sonra-
ki 6 ay boyunca ise 3 milyon Ü dozunda kullanılmış-
tır[9]. Tedavi sonu KHB hastalarında virolojik yanıt

%60.4, biyokimyasal yanıt %52.0, kalıcı yanıt
%22.9, KHC hastalarında ise virolojik yanıt %65.3,
biyokimyasal yanıt %46.1, kalıcı yanıt %26.9 olarak
bulundu. Her 2 grup hastada tedavi öncesi ve teda-
vi sonrası ALT düzeyleri değerlendirildiğinde, tedavi
sonu ALT düzeylerinde normalizasyon istatistiksel
olarak anlamlı (KHB hastalarında p< 0.001, KHC
hastalarında p< 0.01) bulunmuştur. Gerek KHB ge-
rekse KHC hastalarında saptadığımız yanıt oranları
diğer birçok çalışmaya göre daha başarılıdır. Ülke-
mizdeki baskın genotipin 1 b olması KHC’de yüksek
doz ve uzun süreli tedavi seçeneğinin önemini gös-
termektedir[14].

IFN’lerin başlıca yan etkileri ateş, titreme, halsiz-
lik, miyalji ve baş ağrısı gibi influenza benzeri reaksi-
yonlardır. Bu belirtiler, ilk enjeksiyondan sonra baş-
lar, genellikle 12 saatte sona erer. Daha sonraki en-
jeksiyonlarda bu tür akut yan etkiler azalır fakat yor-
gunluk, miyalji, baş ağrısı, irritabilite, depresyon ve
kemik iliği süpresyonu gibi kronik yan etkiler ortaya
çıkar. Hastaların yaklaşık %2’sinde bakteriyel infek-
siyon, otoimmün hastalık, ciddi depresyon, epilepsi,
akut kardiyak ve renal yetmezlik veya pnömoni gibi
ciddi yan etkiler görülür[8]. Çalışmamızda IFN tedavi-
si sırasında izlenen en sık yan etkiler ise ateş
(%81.0), miyalji (%54.0), artralji (%52.7) ve yorgun-
luk (%50.0) şeklinde sıralanmaktaydı.

Sonuç olarak, IFN monoterapisinin KHB ve
KHC hastalarında tedavi sonu yanıtı değerlendirildi-
ğinde etkili olduğu saptanmıştır.
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