
Akut ve kronik hepatit oluşturup siroz ve hepa-
toselüler kansere (HSK) yol açabilen hepatit C virü-
sü (HCV) infeksiyonu, küresel bir sağlık sorunudur.
Dünyada 170-350 milyon arasında insanın infekte
olduğu tahmin edilmektedir[1]. Kronik karaciğer has-
talığının yaklaşık %40’ından sorumlu olup, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde karaciğer transplantas-
yonunun en sık endikasyonunu oluşturmaktadır[2].

1989 yılında tanımlanan bu virüsün tanı, tedavi ve
önlenmesine ilişkin çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır.
Epidemiyolojisinde önemli değişimler gözlenen has-
talığın tanısındaki sorunlar azalmış, tedavide önemli
gelişmeler sağlanmıştır. Bunlara rağmen halen hasta-
ların yaklaşık yarısında mevcut tedavilerin yetersizliği
nedeniyle yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. 
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ÖZET

Akut ve kronik hepatit, siroz ve hepatoselüler kansere yol açabilen hepatit C virüsü ile dünyada 170 ile
350 milyon aras›nda insan›n infekte oldu¤u san›lmaktad›r. ‹lk olarak 1989 y›l›nda tan›mlanan bu virüsün tan›,
tedavi ve önlenmesine iliflkin çok h›zl› geliflmeler yaflanm›flt›r. Kan yoluyla bulafl›n önemi anlafl›ld›ktan sonra,
rutin tarama bafllat›lm›fl, kan ve kan ürünleri ile geçiflte belirgin bir azalma görülmüfltür. Moleküler yöntem-
lerin geliflmesi ile virüsün saptanmas› ve kantite edilmesi sa¤lanm›fl, böylece infeksiyonun tan›s› ve tedaviye
yan›t›n izlenmesi kolaylaflm›flt›r. ‹nterferon (IFN) uygulamas› ile sa¤lanan k›s›tl› yan›t, ribavirinin eklenmesi ve
uzun etkili pegile IFN molekülünün kullan›ma girmesi ile art›r›lm›flt›r. Afl› çal›flmalar› etkin bir sonuca
ulaflamam›flt›r. Mevcut tedaviler hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda yetersiz kald›¤›ndan, yeni tedavi yaklafl›mlar›na
ihtiyaç vard›r.
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SUMMARY
Hepatitis C Infection: Current Approach

Hepatitis C virus (HCV) associates acute and chronic liver injury, cirrhosis, and hepatocellular carcino-
ma, and infects an estimated 170 to 350 million people worldwide. After the identification of the virus in
1989, substantial advances occured over the last years in the fields of diagnosis, treatment, and prevention.
After recognising the role of transmission via infected blood, routine screening for anti-HCV decreased the
transmission by this route significantly. Molecular methods improved detection and quantitation of the virus
and thus led to easy recognition of the virus and monitoring the response to the treatment. Limited response
yielded from interferon (IFN) treatment, improved after combination treatment with ribavirin and giving long
acting pegylated IFN. The studies did not result in an effective vaccine. Since the current therapies can not
provide a solution in nearly half of the patients, new options are needed. 
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HEPATİT C’NİN DEĞİŞEN 
EPİDEMİYOLOJİSİ

HCV’nin geçişi, başlıca, enjeksiyonlarda kullanılan
iğne ile inokülasyon, kontamine kan ürünlerinin trans-
füzyonu ve perinatal yolla olmaktadır. HCV antikorla-
rının rutin olarak taranmasını takiben, kan ve kan
ürünleri ile geçişte belirgin bir azalma görülmüştür.
ABD’de yıllık olgu sayısı 1996 yılı sonrasında, 1980’li
yıllara göre %80’den fazla bir azalma göstermiştir[2].
Ancak HCV infeksiyonunun akut infeksiyondan son-
ra yıllarca sessiz kalabileceği göz önüne alınarak, önü-
müzdeki 10 yılda HCV’ye bağlı siroz, HSK ve karaci-
ğer transplantasyonu ihtiyacında belirgin artışlar ola-
cağı tahmin edilmektedir[3]. 1990 yılı öncesinde, tüm
olguların %10’unu oluşturan transfüzyonlar, 1995 yılı
sonrasında %1’in altına inmiştir. Buna karşılık intrave-
nöz (IV) ilaç kullanımının yol açtığı olgular, belirtilen
dönemlerde %60’tan %68’e çıkmıştır[4]. 

Cinsel yolun HCV bulaşındaki rolü tartışılsa da,
homoseksüel erkeklerde, hayat kadınlarında, birden
fazla partneri olan kişilerde HCV prevalansının yük-
sek olması, cinsel ilişkinin potansiyel bir bulaş yolu
olduğunu göstermektedir. Ancak kronik HCV’li has-
taların eşlerinde hafif derecede artmış bir bulaş riski
söz konusudur[5]. Monogamik evlilik sürecinde,
HCV’nin eşe geçişini engellemek için kondom kulla-
nımı rutinde önerilmemektedir[6]. Bunun yanında,
eşler arası olası perkütan geçişi sınırlamak için tıraş
bıçağı, tırnak makası, diş fırçası gibi aletlerin ortak
kullanılmaması önerilmektedir. 

Aktif HCV’li anneden bebeğine vertikal geçiş,
%3-7 oranında bildirilmiştir[7]. Bebeklerin yaklaşık
yarısı, HCV’yi eradike etmektedir. Doğumun sezar-
yenle yapılması ve immünglobulin uygulamasının ya-
rarı yoktur. Hamilelik boyunca HCV’ye yönelik teda-
vi kontrendikedir[8].

TÜRKİYE’DE HCV EPİDEMİYOLOJİSİ

ABD’de olguların üçte ikisini oluşturan IV ilaç
kullanımının, Türkiye’de olguların çok az bir kısmını
oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Ülkemizde genel popülasyonda anti-HCV pozi-
tifliği yaklaşık %0.6’dır. Toplam 342.619 kan donö-
rünün verisinin derlendiği bir çalışmada bu oran
%0.58’dir[9]. Kan donörlerinin, seçilmiş, semptom-
suz, belli yaş aralığında olan insanlardan oluşması
nedeniyle, bu oranın genel popülasyondan biraz dü-
şük çıkması beklenebilir.

Hemodiyaliz hastalarında anti-HCV pozitiflik oranı
%14-83 arasında değişmektedir. Binelli genelev kadı-
nında ise bu oran %4.2 olarak bulunmuştur. Bu oran,
genel popülasyondan anlamlı derecede yüksektir.

Ülkemizde genotip 1’in belirgin şekilde ön plan-
da olduğu, özellikle genotip 1b’ye, olguların yaklaşık
3/4’ünde rastlandığı gözlenmiştir[9].

HEPATİT C’NİN DOĞAL ÖYKÜSÜ

HCV’ye maruz kalmadan sonraki bir-üç hafta
içerisinde virüs kanda saptanabilir[10]. Hastaların sa-
dece %25 kadarında ikterik fazı olan tipik bir hepa-
tit tablosu görülürken, geri kalanlarda asemptomatik
seyretmektedir[2]. Bu akut hepatit döneminde tanı
koymanın en iyi yolu, HCV-RNA araştırması yap-
maktır. Anti-HCV antikorlarının oluşmasının üç ay
kadar gecikebileceği unutulmamalıdır[10]. Akut he-
patit döneminde tanı koymak son derece önemlidir.
Çünkü bu dönemde başlanan interferon (IFN)-α te-
davisinin kronik infeksiyonu engelleyebileceği göste-
rilmiştir[11]. Akut hepatit C’li 44 hasta, 24 hafta sü-
reyle IFN-α ile tedavi edilmiş ve tedavi sonunda bu
olguların 43’ünde HCV-RNA negatif olarak saptan-
mıştır. 

Akut HCV infeksiyonunu takiben, hastaların
%10-25 kadarında spontan iyileşme görülebilirken,
geriye kalan %75 kadarı viremik kalacak yani kronik
hepatit tablosu geliştirecektir[12,13]. Bu kronik hepa-
tit gelişen çoğunluğun doğal seyri izlendiğinde, tüm
olguların sabit bir sürede siroza gitmediği, farklı alt
grupların olduğu görülür: Bir grup hastada biyokim-
yasal bozulma olmadan viremi devam ederken diğer
bir grupta belirgin bir semptom olmadan ve hastalık
ciddi progresyon göstermeden yüksek transaminaz-
larla giden statik bir hastalık söz konusudur. Bir diğer
grup hastada ise hastalık belli bir sürede siroza doğru
ilerler. Hatta siroz gelişen olguların bile, stabil seyre-
den siroz ve hızlı ilerleyen, karaciğer yetersizliği ve
HSK gelişimine yol açan siroz şeklinde ayrıştığı görü-
lür[2,14]. Kısaca kronik hepatit C hastaları doğal seyir
açısından heterojen bir gruptur; her hastanın seyri
yakından izlenerek belirlenmeye çalışılmalıdır.

PATOGENEZ

HCV’ye karşı gelişen yoğun immün cevaba kar-
şılık infeksiyonun neden kronikleştiği tam olarak
açıklanamamıştır. Kritik epitoplardaki aminoasit se-
kanslarındaki mutasyonlar sayesinde virüsün, gelişti-
rilen humoral ve hücresel immüniteden kaçabildiği
düşünülmektedir[15,16]. 

Sitotoksik T lenfositleri (STL) yoluyla HCV pro-
teinlerindeki değişik epitoplara karşı yönlenen güçlü
bir immün yanıt, konakta vireminin daha düşük dü-
zeyde olmasını sağlar[17,18]. Ancak HCV’ye özgü
STL’ye rağmen viremi devam edebilir ve böylece,
hücresel immün yanıtın, viremiyi ortadan kaldırma-
ya yetmediği düşünülür. Hücresel immünite yanında
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değişik epitoplara karşı oluşan antikor yanıtının da yi-
ne viremiyi ortadan kaldırmaya yetmediği görülmüştür.
Ancak zarf proteini E2’nin, immüniteden kurtulmada
rolü olduğu düşünülen çok değişken bölgesine (hyper-
variable region) karşı erken dönemde geliştirilen anti-
korların viral klirense eşlik ettiği gözlenmiştir[19]. 

HCV’nin immüniteden kaçışında, diğer RNA vi-
rüslerinde olduğu gibi, eş zamanlı olarak, birbirine
yakın ancak genetik olarak farklı sekanslardan olu-
şan viral yapılarla (quasispecies) infeksiyon tablosu-
nu oluşturması da etkili olabilir[20]. 

İnfeksiyonun kronikleşmesinde ayrıca, HCV pro-
teinlerinin, konağın immünitesini inhibe etmesi, in-
feksiyona genetik duyarlılık, dendritik hücre fonksi-
yonlarında bozukluklar ve doğal öldürücü (NK) hüc-
relerindeki bozukluklar sayılabilir[21]. 

PATOLOJİ

HCV infeksiyonu; karaciğerde inflamasyon ve
steatoz yapabilir. Ancak önemli sonuçlara yol açan
patoloji fibrozis gelişimidir. Siroz ve HSK’ya yol aça-
bilen fibrozisin, univaryant ve multivaryant analizler-
de, şu faktörlerle ilişkili olarak arttığı ortaya konmuş-
tur: Erkek cinsiyet, virüsü ileri yaşta alma, hastalığın
saptandığı sırada ileri evre fibroz olması, günde 50
gramdan fazla alkol kullanımı, HIV ile koinfeksiyon,
CD4 sayısının < 200/mm3 olması, biyopside nek-
roz gözlenmesi, vücut kitle indeksinin yüksek olması
ve/veya diyabet ve/veya steatoz[22]. Karaciğer bi-
yopsisi örneği Knodell sistemi ile değerlendirilirken,
fibroz için 0-4 arası bir değer; periportal nekroz, int-
ralobüler ve portal inflamasyonun toplamı için ise 0
ile 18 arası bir değer verilir[23]. METAVIR skorlama
sistemi ile fibrozis, F0 (fibroz yok) ile F4 (siroz) ara-

sında evrelenirken; periportal ve lobüler nekrozun
birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkan nekroinfla-
matuvar aktivite skoru A0 (aktivite yok) ile A3 (yük-
sek aktivite) arasında değerlendirilir[24] (Tablo 1). 

Karaciğerde fibrozu kestirmeye yönelik invaziv ol-
mayan test çalışmaları, uygulama zorluğu ve kompli-
kasyonları olan karaciğer biyopsisine alternatif olma-
yı hedeflemiştir. Bu amaçla geliştirilen test kombinas-
yonları, ilk sonuçları ile değerlendirildiğinde umut ve-
ricidir[25,26]. Buna karşılık karaciğer biyopsisi halen,
bu alanda “altın standart” olarak kalmaktadır.

HCV İNFEKSİYONUNDA TANI TESTLERİ

Anti-HCV

Birinci kuşak ELISA kitleri ile yaşanan düşük du-
yarlılık ve özgüllük, HCV’nin dört ayrı bölgesine
yönlenmiş antikorları tanıyan üçüncü kuşak kitlerle
aşılmıştır. Özgüllüğü çok yüksek, duyarlılığı da %97
civarında olan bu yöntem, akut HCV infeksiyonun-
dan yedi-sekiz hafta sonra pozitifleşmektedir[27,28]. 

HCV-RNA

Moleküler virolojik yöntemlerin geliştirilmesi,
HCV genomunun saptanması ve miktarının belirlen-
mesi imkanlarını sağlamıştır. Akut C infeksiyonunda
anti-HCV oluşmasından önce saptanabilen HCV-
RNA, yanıt şansının çok yüksek olduğu bu hastalık-
ta tanı ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Kronik HCV
infeksiyonunda ise, hastalığın saptanması (aktif in-
feksiyonu olan hasta ile iyileşmiş bireyin ayrımı), te-
daviye yanıtın (erken, tedavi sonu ya da kalıcı) ve sü-
resinin belirlenmesinde en önemli rolü oynamakta-
dır[28]. Üç ayrı yöntemle çalışılan bu moleküler çalış-
manın detayları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Karaciğer biyopsisinde inflamasyon ve fibrozun değerlendirilmesi[22-24]

Fibroz İnflamasyon

• Knodell 0: Fibroz yok Periportal nekroz, intralobüler ve portal

1: Hafif fibroz inflamasyon skorları toplanır: 0’dan 18’e

2: (kullanılmaz)

3: Orta fibroz

4: Şiddetli fibroz

• METAVIR F0: Fibroz yok Güve yeniği (periportal) nekroz ve lobüler nekroz

F1: Septasız portal fibroz A0: Histolojik aktivite yok

F2: Nadir septalı portal fibroz A1: Minimal aktivite

F3: Çok sayıda septa, siroz yok A2: Orta aktivite

F4: Siroz A3: Ağır aktivite



Genotip Çalışması

Altı majör genotipi ve pek çok subtipi olan
HCV’nin genotipinin saptanması, tedavinin doz ve
süresi yanında tedaviden alınacak yanıtı da önemli
ölçüde belirler. Nükleik asit sekanslaması, serotiple-
me ve LiPA (line probe assay) yöntemleri ile çalışıl-
maktadır[28]. 

MEVCUT TEDAVİLER

Günümüzde, etkinliği gösterilmiş tedavi IFN-α ile
ribavirin kombinasyonudur. 

İnterferon

IFN-α, antiviral etkisini iki yolla oluşturur:

1. Virüsle infekte hücrelerde (muhtemelen infek-
te olmayanlarda da) antiviral hazırlık durumu oluştur-
mak,

2. Konağın immün yanıtını artıran immünmodü-
latuar etki[29].

Ribavirin

Sentetik bir guanozin analoğu olan ribavirin, tek
başına kullanıldığında olguların yaklaşık yarısında
HCV replikasyonunu orta düzeyde baskılar[30]. An-

cak IFN-α ile kombine edildiğinde HCV’yi daha az
infeksiyöz bir konuma getirir ve böylece virüsün rep-
likasyonu, IFN-α ile daha kolay inhibe edilir[31].

Tedavinin Amacı

Genel olarak virüsün eradikasyonu ve böylece
komplikasyonların engellenmesi amacıyla verilecek
tedavi ile kalıcı (sustained) bir viral yanıt (tedavinin
tamamlanmasından altı ay sonra da devam eden
HCV-RNA negatifliği) amaçlanır. 

Tedavide doz ve süre Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tedavi sırasında önerilen laboratuvar testleri ise Tab-
lo 4’te sunulmuştur. 

Erken Virolojik Yanıt ve
Tedavinin Erken Sonlandırılması
Pegile IFN-α ve ribavirin kombinasyonu tedavisi-

ne yanıt, tedavinin üçüncü ve altıncı aylarında tahmin
edilebilir (Şekil 1). Genotip 1 ile infekte hastalarda,
eğer tedavinin üçüncü ayının sonunda (12. hafta)
HCV-RNA düzeyi 2 log (100 kat) altında bir düşüş
göstermemişse tedavi kesilebilir. Çünkü bu durumda-
ki bir hastada kalıcı virolojik yanıt elde etme şansı %0-
3’tür[32,33]. İki log düşüş sağlamış ancak negatif değer

Flora 2005;10(4):155-162158

Özaras R. Hepatit C’de Güncel Yaklaşımlar

Tablo 3. Kronik HCV infeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçların doz ve süreleri

Pegile-IFN-α Ribavirin Süre

• Genotip 1 Peg-IFN-α-2a 180 µg/hafta ≤ 75 kg için: 1000 mg/gün

YA DA

Peg-IFN-α-2b 1.5 µg/kg/hafta > 75 için 1200 mg/gün 48 hafta

• Genotip 2 ve 3 Peg-IFN-α-2a 180 µg/hafta 

YA DA 800 mg/gün 24 hafta

Peg-IFN-α-2b 1.5 µg/kg/hafta

Tablo 2. HCV-RNA saptanmasında kullanılan moleküler yöntemler[26]

Test Yöntem Saptama alt sınırı (IU/mL) Saptama üst sınırı (IU/mL)

• Kalitatif testler

Amplicor RT-PCR 50 Yok

Versant TMA 10 Yok

• Kantitatif testler

Amplicor Monitor version 2.0 RT-PCR 600 8.5 x 105

Versant HCV-RNA version 3.0 b-DNA 615 7.7 x 106

Taq48 Real time RT-PCR 10 7 x 106

RT-PCR: Revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu, TMA: Transkripsiyon aracılıklı (mediated) amplifikasyon, b-DNA: Dallanmış
(branched) DNA. 



sağlayamamış hastalar için, altıncı ayda RNA çalışma-
sı tekrarlanarak pozitif saptanması durumunda tedavi
kesilebilir[34]. Genotip 2 ve 3 ile infekte hastalarda vi-
ral yük testi yapılmadan toplam altı aylık tedavi verilir. 

Tedavi algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Tedaviye Yanıtı Belirleyen Faktörler 

a. Genotip: Tedavi sonrası beklenen kalıcı yanı-
tı belirleyen ana faktör genotiptir. Genotip 2 ve bi-
raz daha az oranda da genotip 3 ile infekte olanlar-
da iyi yanıt beklenirken (yaklaşık %75) ne yazık ki,

ülkemizde de sık görülen genotip 1, daha düşük
(yaklaşık %45) bir kalıcı yanıta eşlik eder[33,35]. 

b. Viral yük: Yüksek viral yük, tedaviye yanıtı
olumsuz yönde etkiler. 

c. Etnik köken: Zencilerde yanıt beyazlara
oranla daha kötüdür. 

d. Fibrozun derecesi: Fibrozisin derecesi art-
tıkça tedaviye yanıt azalmaktadır. Sirozlu hastalarda
IFN monoterapisinin etkinliği, ihmal edilecek kadar
düşüktür[36].
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Tablo 4. IFN-α ve ribavirin kombinasyonu tedavisi sırasında önerilen laboratuvar testleri

Tedavi Tedavi
Başlangıç 1. hafta 2. hafta 4. hafta sırasında aylık Tedavi sonu sonrası 6. ay

• Kan sayımı X X X X X

• HCV-RNA* X X

• ALT/AST X X X X X

• TSH X **

• Hamilelik testi ** **

* HCV-RNA’nın genotip 1 ile infekte hastalarda 12 ve 24. haftalarda ölçümü için bakınız Şekil 1.
** Hastaya göre karar verilir. 

Tedaviye devam

Tedaviye devam Tedaviye son

Tedaviye son

Şekil 1. Genotip 1 için önerilen tedavi algoritması.

KRONİK HEPATİT C
Peg-IFN-α/Ribavirin Tedavisi

Tedavinin 12. haftası
Kantitatif HCV-RNA

HCV-RNA
Değişiklik yok/minimal

HCV-RNA
≥ 2 log düşüş

HCV-RNA (-) HCV-RNA (+)

HCV-RNA
24. haftada tekrar

HCV-RNA (-) HCV-RNA (+)



e. Karaciğerde steatoz ve/veya vücut kitle
indeksi: Hem hepatosit içindeki yağın hem de tüm
vücut kitlesinin tedaviye yanıtı etkilediği gözlenmiş-
tir[35]. 

f. Alkol tüketimi: Hem tedavi öncesinde hem
de tedavi sırasında alkol alımı, tedaviye yanıtı olum-
suz etkilemektedir[37].

g. Yaş: İleri yaşta kalıcı yanıt şansı daha azdır;
her 10 yılda %5 azaldığı düşünülmektedir[35].

Tedavinin Kontrendikasyonları

Aktif psikiyatrik hastalık, organ transplantasyonlu
olma, otoimmün hepatit, tedavi edilmemiş hipertiro-
idi, eşlik eden ağır hastalıklar (ciddi hipertansiyon,
kalp yetersizliği, belirgin koroner arter hastalığı, ağır
kronik obstrüktif akciğer hastalığı), ilaçlara karşı hiper-
sensitivite, hamilelik, emzirme ve doğum kontrolünü
sağlayamama[38]. Dekompanse sirozlu HCV hastala-
rında, transplantasyondan hemen önceki dönem dı-
şında IFN-α ve ribavirin kombinasyonu verilmemeli-
dir[39]. Ribavirinin teratojenik etkisi unutulmamalıdır.

Tedavinin Yan etkileri ve
Bu Yan Etkilere Yaklaşım

Pegile IFN ve ribavirin kombinasyonunun sık gö-
rülen yan etkileri; halsizlik, baş ağrısı, ateş, kas ağrı-
sı, üşüme-titreme, uykusuzluk, bulantı, saç dökülme-
si, artralji, deri döküntüsü, depresyon ve enjeksiyon
yerinde reaksiyondur[32,33]. Enjeksiyondan önce pa-
rasetamol ya da ibuprofen uygulaması bu yan etkile-
ri, hastayı rahatlatacak şekilde azaltacaktır. Ayrıca,
hastaya bu yan etkilerin zamanla azalacağı da açık-
lanmalıdır. Pegile IFN-α dozlarının, hastanın çalış-
madığı günlere rastlatılması da yararlı olabilir. 

IFN-α’nın kemik iliğini süprese etmesi ve ribavi-
rinin hemoliz yapması nedeniyle, hastaların önemli
bir bölümünde hematolojik yan etkiler ortaya çık-
makta ve doz azaltılmasına/kesilmesine yol açmak-
tadır[40]. Hemoglobin düzeyi 10 g/dL’nin üzerinde
tutulmaya çalışılmalı, bu değerin altına indiğinde ri-
bavirin dozu azaltılmalıdır. Ciddi anemide (< 8.5
g/dL) ribavirin tedavisine ara verilmelidir[40]. 

Nötrofil sayısı < 500/mm3’e ve trombosit sayısı
< 50.000/mm3’e indiğinde peg-IFN-α tedavisi geçi-
ci olarak kesilmelidir[38,41]. 

Normal ALT Düzeyi Olan Hastaya Yaklaşım

Kronik HCV’li hastaların yaklaşık %20’sinde
ALT düzeyi normaldir. Bu hasta grubunda hastalık
aktivitesi genel olarak hafif bulunsa da, küçük bir
grupta ileri hastalığa rastlamak ihtimal dahilinde-
dir[42,43]. Bu grupta tedavi kararının bireysel olarak
verilmesi önerilmektedir[42]. Pegile IFN-α ve ribavi-

rin kombinasyonuna yanıt, ALT düzeyi yüksek has-
ta grubundakilere benzerdir[44,45]. Histolojik aktivite
indeksi düşük, ALT normal, fibrozis 0 ya da 1 olan
olgular tedavi verilmeden izlenebilir. 

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Mevcut tedavilerle hastaların önemli bir bölümü
tedavi edilememektedir. Genotip 1 ve 4 HCV ile in-
fekte hastaların yaklaşık yarısı, pegile IFN-α ve riba-
virin kombinasyonuna cevap vermeyecek ve tedavi
umudunu, gelecekte klinik kullanıma sunulacak ilaç-
lara bağlayacaktır. 

Kaldı ki, mevcut kombinasyon tedavisi, önemli
yan etkileri nedeniyle, bazı hastalarda kullanılama-
makta, bazılarında ise tedavi başlandıktan bir süre
sonra kesilmek zorunda kalınmaktadır. Replikatif si-
rozlularda kullanılacak etkili bir ilaç henüz mevcut de-
ğildir. Dolayısıyla kronik HCV tedavisinde yeni ilaçla-
ra ihtiyaç olduğu net bir şekilde ortadadır. Yeni HCV
ilaçları dört grupta toplanabilir:

1. Yeni interferonlar ve interferon indükleyiciler, 

2. Ribavirinin alternatifleri,

3. Spesifik HCV inhibitörleri,

4. İmmün tedaviler[46]. 

HCV AŞISI ya da UMUDA YOLCULUK

HCV infeksiyonunun küresel önemi düşünüldü-
ğünde, bu virüse karşı geliştirilecek aşı bir kat daha
önem kazanmaktadır. Ancak çalışmalar, birtakım te-
mel problemler nedeniyle başarılı olamamıştır: Zarf
proteininin çok değişken bölgesi, nötralizasyon epi-
topu içeren, antikor yapımını uyaran temel bölgedir
ve bu bölgede yüksek bir hızda mutasyon gelişmek-
tedir. Ayrıca, zarf proteinlerine karşı gelişen antikor
yanıt yavaş ve zayıftır[14,47]. Klinik çalışmalarda et-
kinliği tam kanıtlanamamıştır[46]. Önleme ya da te-
davi etme amaçlı aşı çalışmaları, belirtilen viral/im-
münolojik sorunlara rağmen devam etmekte ve
umuda yolculuk sürmektedir. 

SONUÇ

HCV’nin 1989 yılında tanımlanmasından sonra
tanı ve tedavide çok önemli gelişmeler yaşandı. Kan
ürünleri ile bulaşın önemli ölçüde önüne geçildi. An-
cak hastalığın kronik, sinsi ve semptomsuz seyrede-
bilmesi nedeniyle yıllar önce infekte olmuş hastalar
tanınmaya devam edecek ve önümüzdeki yıllarda da
HCV infeksiyonu, küresel bir sağlık sorunu olacaktır.
Mevcut tedavi yaklaşımları ile hastaların yalnızca ya-
rısında çözüm sağlanabilmektedir. Yeni ilaçlara ihti-
yaç, IFN-α ve ribavirin kombinasyonuna yanıtsız ol-
gular arttıkça daha çok gün yüzüne çıkmaktadır.
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