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ÖZET

Karaci¤erde oluflan fibrozisin saptanmas›nda aspartat aminotransferaz/trombosit oran› (APRI), hastalar›n
rutin takibinde kullan›lan parametrelerinden yararlan›larak hesaplanan bir orand›r. Bu çal›flmada APRI skoru-
nun kronik hepatit B (KHB) ve kronik hepatit C (KHC)’li hastalardaki belirgin fibrozisi saptamadaki yeri arafl-
t›r›lm›flt›r. Bu retrospektif çal›flmaya 1999-2005 y›llar› aras›nda klini¤imize baflvuran KHB ve KHC infeksiyonu
olan ve karaci¤er biyopsisi yap›lan hastalar dahil edilmifltir. APRI skorunun ≤ 0.5 olmas›, hastalarda belirgin fib-
rozisin bulunmad›¤›n› ve APRI skorunun > 1.5 olmas›, hastalarda belirgin fibrozisin varl›¤› olarak kabul edil-
mifltir. Fibrozis skoru 0 ve 1 olanlar düflük, 2 ve üzeri olanlar ise ileri/belirgin fibrozis olarak kabul edilmifltir.
Çal›flmaya 97 (%63)’si erkek, 58 (%37)’i kad›n olmak üzere 155 hasta al›nd›. Hastalar›n 41’inde KHC ve 114’ün-
de KHB infeksiyonu vard›. Hastalar›n ortalama Knodell skoru 8.5 ± 3.6 ve ortalama fibrozis evresi 1.3 ± 1.0
olarak tespit edildi. Fibrozis evresi 2 ve daha üzerinde olan ve belirgin fibrozisi olan 50 hastan›n 34’ünde KHB
ve 16’s›nda KHC mevcuttu. Belirgin fibrozisi olan hastalarda ortalama yafl ve gama-glutamil transpeptidaz de-
¤erleri ile Knodell skoru di¤er gruba göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu (p< 0.05). Buna
karfl›l›k ortalama trombosit say›s› belirgin fibrozisli hastalarda di¤er hastalara göre daha düflük saptand› (p< 0.05).
K›rk üç hastada APRI skoru ≤ 0.5 olarak saptand›. Bu hastalar›n 8 (%18)’inde; APRI skoru 0.5 < APRI ≤ 1.5
olan 87 hastan›n 29 (%33)’unda ve APRI skoru > 1.5 olan 23 hastan›n 13 (%57)’ünde belirgin fibrozis vard›.
APRI skoru > 1.5 olan grupta belirgin fibrozis daha yüksek oranda saptand› ve bu fark istatistiksel olarak an-
laml›yd› (p< 0.05). APRI ≤ 0.5 ve APRI> 1.5’in belirgin fibrozisin varl›¤›n› ve/veya yoklu¤unu do¤ru olarak he-
saplama oran› tüm hastalar de¤erlendirildi¤inde %31 idi. Sonuç olarak; APRI skoru karaci¤erdeki fibrozisin
varl›¤› ve derecesini saptamada karaci¤er biyopsisinin yerini tutmad›¤› görülmüfltür, ancak karaci¤er biyopsisi-
nin yap›lamad›¤› hastalarda karaci¤erdeki fibrozisi saptamaya yard›mc› olabilir. 
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SUMMARY
Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index for the Evaluation of 

Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis

The aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI), developed for the diagnosis of significant
liver fibrosis, and is calculated by the simple parameters used for the routine follow-up of the chronic hepa-



Kronik viral hepatitler kronik karaciğer hasarının
en önemli nedenleri arasındadır, siroz ve hepatose-
lüler karsinomaya neden olabilmektedir. Kronik viral
hepatitli hastalarda tedavinin planlanması ve hastalı-
ğın prognozun belirlenmesi amacıyla kullanılan en
önemli kriterler karaciğerde oluşan nekroinflamatu-
var aktivitenin ve fibrozisin derecesidir[1]. Karaciğer-
deki fibrozisi saptamak için değişik invaziv ve invaziv
olmayan yöntemler kullanılmaktadır[2-4]. Bu yön-
temler arasında karaciğer biyopsisi altın standart
yöntemdir, ancak biyopsinin invaziv bir yöntem ol-
ması nedeniyle, son yıllarda karaciğerde oluşan fib-
rozisi tespit etmek için invaziv olmayan pek çok ta-
nısal yöntem geliştirilmiştir. Ekografi, elastografi,
manyetik rezonans görüntüleme, hematolojik ve bi-
yokimyasal test ve/veya bu testlerin değişik kombi-
nasyonlarından oluşan farklı serolojik indeksler bu
yöntemler arasındadır[2-6]. Bu yöntemlerden birisi
de aspartat aminotransferaz (AST) trombosit sayısı
oranının hesaplandığı [Aspartat aminotransferase
platelet ratio index (APRI)] APRI skorudur. Son yıl-
larda geliştirilen bir skorlama sistemi olan APRI,
hastaların rutin takibinde kullanılan parametrelerin
kullanıldığı, kolay hesaplanabilen ve belirgin fibrozi-
si ve sirozu anlamlı oranda yakalayabilen bir hesap-
lama yöntemidir[7].

Bu çalışmada, APRI skorunun kronik hepatit B
(KHB) ve kronik hepatit C (KHC)’li hastalardaki be-
lirgin fibrozisi saptamadaki yeri araştırılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bu retrospektif çalışmaya 1999-2005 yılları ara-
sında SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İn-

feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klini-
ği’ne başvuran, 16 yaş ve üzeri KHB ve KHC infek-
siyonu olan ve karaciğer biyopsisi yapılan hastalar
dahil edilmiştir. Daha önce tedavi alan hastalar, he-
patit B ile birlikte hepatit C ve/veya delta hepatiti
koinfeksiyonu saptanan hastalar ile biyopsi sonucu
yetersiz materyal olarak rapor edilen hastalar çalış-
maya dahil edilmemiştir.

KHC tanısı altı aydır antihepatit C virüsü (anti-
HCV) pozitifliği ile birlikte HCV-RNA pozitifliği ve
alanin aminotransferaz (ALT) değerlerinin normal
ALT değerinden yüksek ve/veya normal olması ile;
KHB tanısı ise altı ay süresince HBsAg pozitifliği ve
ALT’nin normal değerden yüksek olmasıyla konul-
muştur. 

Tüm biyopsi materyalleri aynı kişi tarafından de-
ğerlendirilmiştir. Grade ve evrelemenin yapılmasında
Knodell histolojik aktivite skoru kullanılmıştır[8]. Ka-
raciğer biyopsilerindeki fibrozis varlığı Scheuer sko-
runa göre yapılmıştır[9]. Fibrozis skoru 0 ve 1 olan-
lar düşük, 2 ve üzeri olanlar ise ileri/belirgin fibrozis
olarak kabul edilmiştir.

Hastaların biyopsi yapıldığı günkü ALT, AST, ga-
ma-glutamil transpeptidaz (GGT), alkalen fosfataz
(AF) ve hemoglobin, beyaz küre ve trombosit sayıla-
rı değerlendirmeye alınmıştır. APRI skoru belirtildiği
gibi hesaplanmıştır[7].

APRI= [(hastanın AST değeri/AST’nin normal üst
sınır değeri)/hastanın trombosit değeri (109/L) x 100] 

APRI skoru ≤ 0.5 belirgin fibrozisin yokluğu ve
APRI skoru > 1.5 belirgin fibrozisin göstergeleri ola-
rak kabul edilmiştir. 
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titis patients. The aim of this study was to evaluate the value of APRI for predicting significant fibrosis in chro-
nic hepatitis B (CHB) and chronic hepatitis C (CHC) patients. CHB and CHC patients who were admitted
to our clinic and were performed liver biopsy between 1999 to 2005 were included into the study. APRI va-
lues of 0.5 or less and greater than 1.5 were evaluated for predicting significant fibrosis. Fibrosis was consi-
dered to be insignificant in cases with scores 0 to 1 and significant in cases with scores 2 and 3. Ninety-se-
ven male and 58 female patients were included into the study. CHB was present in 114 patients and CHC
was present in 41 patients. Average Knodell and fibrosis score of the patients were 8.5 ± 3.6 and 1.3 ± 1.0,
respectively. Significant fibrosis was detected in 50 of 155 patients and 34 of them were infected with CHB.
CHC were detected in rest of them. Average age, serum gama-glutamyl-transpeptidase, Knodell scores and
thrombocytopenia were detected statistically high in patients with significant fibrosis (p< 0.05). Significant fib-
rosis was observed in 8/43 patients with APRI ≤ 0.5, 29/87 (%33) patients with 0.5 < APRI ≤ 1.5 and 13/23
(%57) patients with APRI > 1.5 (p < 0.05). The combination of APRI ≤ 0.5 and APRI > 1.5 classified correctly
%31 of patients with and without significant fibrosis. In conclusion, APRI can not replace liver biopsy for the
detection of significant fibrosis in chronic hepatitis patients, but it might be helpful in cases in which liver bi-
opsy could not be performed.

Key Words: Hepatitis B, Chronic, Hepatitis C, Fibrosis



Tüm veriler SPSS 10.0 paket programı kullanı-
larak analiz edilmiştir. Kalitatif değişkenler için ki-ka-
re testi, kantitatif değişkenler için ise Student’s t tes-
ti kullanılmıştır. APRI skorunun fibrozisi göstermede-
ki kesinliğini göstermek için ROC eğrisi çizdirilmiş-
tir. Korelasyon testi olarak Spearman testi kullanıl-
mış, p değeri 0.05’ten küçük değerler istatistiksel
olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya 97 (%63)’si erkek, 58 (%37)’i kadın ol-
mak üzere 155 hasta alındı. Hastaların yaş ortalama-
sı 37.7 ± 13.0 yıl idi. Hastaların başvurularında orta-
lama hastalık yaşları 37 ay (6-276 ay) idi. Çalışmaya
alınan hastaların 41’i KHC ve 114’ü KHB idi. Hasta-
ların 16 (%10)’sında ALT düzeyi, 37 (%24)’sinde
AST düzeyi normal saptandı. Karaciğer biyopsisin-
de ortalama Knodell skoru 8.5 ± 3.6 ve ortalama
fibrozis evresi 1.3 ± 1.0 olarak tespit edildi. Hasta-
ların bazı laboratuvar bulguları Tablo 1’de gösteril-
miştir. KHB’li hastaların %61’i anti-HBe ve %39’un-
da HBeAg pozitif olarak bulundu. 

KHB’li ve KHC’li hastaların demografik ve labo-
ratuvar özellikleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır;
KHB’li hastaların KHC’li hastalara göre daha genç
olduğu, ortalama AST, ALT ve AF değerlerinin
KHB’li hastalarda, ortalama Knodell skorunun ise
KHC’li hastalarda daha yüksek olduğu ve bu farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p> 0.05),
(Tablo 1). Ortalama fibrozis evresi KHC’li hastalarda

daha yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak an-
lamlı bir yükseklik saptanmadı (p> 0.05).

Fibrozis evresi 2 ve daha üzerinde olan ve belir-
gin fibrozisi olan 50 hastanın 34’ünde KHB ve
16’sında KHC mevcuttu. Belirgin fibrozis saptanan
hastalar ile diğer hastalara ait laboratuvar ve histolo-
jik özellikler Tablo 2’de verilmiştir. Belirgin fibrozisi
olan hastalarda ortalama yaş ve GGT değerleri ile
Knodell skoru diğer gruba göre istatistiksel olarak an-
lamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.05), (Tablo 2).
Buna karşılık ortalama trombosit sayısı belirgin fibro-
zisli hastalarda diğer hastalara göre daha düşük sap-
tandı (p< 0.05). KHB ve KHC’li hastalar ayrı olarak
belirgin fibrozis varlığı açısından kendi içlerinde de-
ğerlendirildiğinde; belirgin fibrozisi olan KHB hasta-
larında yukarıda belirtilen parametrelere ek olarak or-
talama AST değeri de istatistiksel olarak anlamlı de-
recede yüksek saptandı (p< 0.05). Belirgin fibrozisli
KHC hastalarında sadece Knodell skorları, belirgin
fibrozisi olmayan KHC hastalarına göre daha yüksek
saptandı (p< 0.05) ve bakılan diğer parametrelerde
istatistiksel farklılık saptanmadı (p > 0.05).

Hastaların APRI skoru belirtilen yöntemle hesap-
landı, sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur[7]. APRI sko-
ru ile fibrozis arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
korelasyon saptandı (r= 0.30 ve p< 0.01). APRI
skorunun ≤ 0.5 olması, hastalarda belirgin fibrozisin
bulunmadığı ve APRI skorunun > 1.5 olması, hasta-
larda belirgin fibrozisin varlığı olarak kabul edildi.
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Tablo 1. Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’li hastaların bazı laboratuvar ve histolojik özellikleri

KHB KHC Toplam
(n= 114) (n= 41) (n= 155) p

• Cinsiyet(E/K) 80/34 17/24 97/58 0.002

• Yaş 33.8 ± 11.4 48.5 ± 10.8 37.7 ± 13.0 0.000

• Hemoglobin 12.5 ± 5.1 11.5 ± 5.4 12.3 ± 5.2 0.267

• Beyaz küre 6764 ± 1974 6360 ± 2136 6659 ± 2018 0.278

• Trombosit 205.7 ± 62.9 219.1 ± 74.7 209.2 ± 66.3 0.267

• ALT 124.8 ± 76.2 78.2 ± 39.4 112.5 ± 71.4 0.000

• AST 76.0 ± 43.7 52.2 ± 20.6 69.7 ± 40.3 0.001

• AF 78.1 ± 52.1 56.1 ± 42.2 72.3 ± 50.6 0.016

• GGT 41.1 ± 36.5 45.8 ± 54.4 42.4 ± 41.8 0.538

• Knodell Skoru 8.1 ± 3.7 9.6 ± 2.9 8.5 ± 3.6 0.021

• Fibrozis 1.24 ± 1.06 1.54 ± 0.98 1.32 ± 1.04 0.115

• ALT/AST oranı 1.69 ± 0.64 1.54 ± 0.92 1.65 ± 0.72 0.266

KHB: Kronik hepatit B, KHC: Kronik hepatit C, ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat aminotransferaz, AF: Alkalen fosfataz, GGT: Gama-
glutamil transpeptidaz.
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Kırk üç hastada APRI skoru ≤ 0.5 olarak saptandı.
Bu hastaların 8 (%18)’inde, APRI skoru 0.5 < APRI
≤ 1.5 olan 87 hastanın 29 (%33)’unda ve APRI sko-
ru > 1.5 olan 23 hastanın 13 (%57)’ünde belirgin
fibrozis vardı. APRI skoru > 1.5 olan grupta belirgin
fibrozis daha yüksek oranda saptandı ve bu fark ista-
tistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05). Belirgin fibrozi-
si olmayan hastalarda APRI skorunun ≤ 0.5 olması-
nın duyarlılığı %33, özgüllüğü %84 olarak bulundu.
Belirgin fibrozisi olmayan hastalarda APRI ≤ 0.5 ol-
masının pozitif prediktif değeri (PPD) %81 ve nega-
tif prediktif değeri (NPD) %38 olduğu görüldü. Belir-
gin fibrozisi olan hastalarda APRI skorunun > 1.5
olmasının duyarlılığı %26, özgüllüğü ise %90’dı. Bu
değerin PPD ve NPD sırasıyla %57 ve %72 olarak
hesaplandı.

APRI skorunun belirgin fibrozisi saptamadaki du-
yarlılığı sadece KHB hastaları değerlendirildiğinde
%35, özgüllüğü ise %88’di. Aynı oranların KHC’li
hastalarda ise %6 ve %100 olduğu görülmüştür. APRI
≤ 0.5 ve APRI> 1.5’in belirgin fibrozisin varlığını
ve/veya yokluğunu doğru olarak hesaplama oranı
tüm hastalarda %31, KHB hastalarında %33 ve
KHC hastalarında %24 olarak tespit edildi (Tablo 3).

Belirgin fibrozisin saptanması için ROC eğrisin-
de eğri altında kalan alan (EAA) 0.69 olarak saptan-
dı (Şekil 1). EAA, KHB hastaları için 0.73 ve KHC
hastaları için ise 0.63 olarak tespit edildi.

TARTIŞMA

Kronik viral hepatitler karaciğerde fibrozisle sey-
reden ve siroza yol açabilen ilerleyici bir hastalıktır.
Karaciğerde oluşan fibrozisin belirlenmesinde en sık
kullanılan ve altın standart yöntem karaciğer biyop-
sisidir, ancak invaziv bir girişim olması, komplikas-
yonlara neden olabilmesi, karaciğerin çok küçük bir
parçası (yaklaşık olarak 1/50.000) alındığı için kara-
ciğer morfolojisinin bazen tam olarak değerlendirile-
memesi, yetersiz materyal alımına bağlı (< 1-1.5 cm)
örnekleme hataları, hastaların 12-24 saat hastanede
yatırılmak zorunda olunması, tekrarı gerektiğinde
hastalar tarafından kabul oranının düşük olması ve
işlem maliyeti karaciğer biyopsisinin uygulanabilirli-
ğini etkilemektedir[2-4,6].

Karaciğer biyopsisinin yaygın kullanımına rağ-
men bu kısıtlayıcı nedenler yeni, invaziv olmayan ve
karaciğerdeki fibrozisi doğru olarak gösteren alter-
natif yöntem arayışlarına yol açmıştır[10]. Bu arayış-
lar sonucunda fibrozisin direkt göstergeleri, fibrozi-
sin indirekt göstergeleri veya kombine yöntemler ol-
mak üzere değişik modeller kullanılmaya başlanmış-
tır[2]. Fibrozisi belirlemede kullanılacak ideal bir yön-
tem, karaciğere spesifik, fibrozisin derecesini doğru
olarak gösteren, her laboratuvarda kolayca uygula-
nabilen, tekrarlanabilen, standardizasyonu kolay ve
ucuz bir yöntem olmalıdır[2,4]. Apolipoprotein A1,
haptoglobulin, α-2 mikroglobulin, hiyaluronik asit,

Tablo 2. Belirgin fibrozisi olan ve olmayan hastaların bazı demografik, laboratuvar ve histolojik özelliklerinin
karşılaştırılması

Belirgin fibrozisi olan Belirgin fibrozisi olmayan
hastalar hastalar
(n= 50) (n= 105) p

• Cinsiyet (E/K) 64/41 33/17 0.668

• Yaş 45.1 ± 10.9 34.2 ± 12.5 0.000

• Hemoglobin 11.6 ± 5.7 12.6 ± 4.9 0.262

• Beyaz küre 6302 ± 2007 6830 ± 2010 0.128

• Trombosit 185.4 ± 74.7 220.5 ± 62.3 0.002

• ALT 116.9 ± 77.9 110.3 ± 68.2 0.591

• AST 77.5 ± 41.5 66.0 ± 39.46 0.096

• AF 69.5 ± 43.0 73.7 ± 54.1 0.629

• GGT 56.1 ± 48.0 35.8 ± 37.0 0.004

• Knodell Skoru 12.1 ± 2.4 6.7 ± 2.6 0.000

• Fibrozis 2.66 ± 0.48 0.68 ± 0.47 0.000

• ALT/AST oranı 1.52 ± 0.67 1.72 ± 0.74 0.112

ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat aminotransferaz, AF: Alkalen fosfataz, GGT: Gama-glutamil transpeptidaz.



pro-kollajen proteinleri, tip I, III ve IV kollajen pro-
teinleri, GGT, AST ve ALT, AST/ALT oranı, trom-
bosit sayısı, fibrozisin göstergeleri olarak tek başları-
na veya diğer biyokimyasal veya hematolojik testler-
le birlikte değişik skor modelleri içinde kullanılmışlar-
dır[2-4,6,7,11]. 

APRI skoru ilk olarak Wai ve arkadaşları tarafın-
dan KHC hastalarında tanımlanan, AST ve trombo-
sit sayımı gibi günlük pratikte sıklıkla kullanılan ve
karaciğerdeki fibrozisten etkilenen iki testle hesapla-
nabilen kolay ve invaziv olmayan bir yöntemdir[7].
Yapılan çeşitli çalışmalarda karaciğerdeki fibrozisin
artmasıyla birlikte hepatositlerde trombopoetin yapı-
mında azalma olduğu ve bunun sonucunda trombo-
sitopeni geliştiği bildirilmiştir[12,13]. İleri karaciğer
hastalıklarında mitokondriyal hasar gelişmekte ve
bunun sonucunda da serum AST seviyelerinde yük-
selmeler olabilmektedir[14,15]. Çalışmamızda da lite-
ratürle uyumlu olarak belirgin fibrozisli hastalarda
ortalama trombosit seviyesi belirgin fibrozisi olma-
yan hastalara göre daha düşük saptanmıştır. Serum
AST seviyesi belirgin fibrozisi olan KHB’li hastalar-
da daha yüksek saptanmıştır. 

Çalışmamızda APRI skoru ile fibrozisin varlığı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon
saptanmıştır. Bununla birlikte saptadığımız ROC
EAA (0.69) Wai ve arkadaşlarının çalışmalarında
saptadıkları değerden (0.80) daha düşüktür[7]. Kro-
nik hepatitli hastalarda yapılan diğer çalışmalarda bu
değerin 0.65-0.84 arasında değiştiği görülmüş-
tür[16-20]. Çalışmamız sonucunda saptanılan değer
diğer araştırmacıların sonuçlarına göre daha düşük-
tür. Bu düşüklüğün nedeni hasta grubumuzun yaş or-
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Şekil 1. Kronik hepatitli hastalarda belirgin fibrozi-
si saptamak için APRI skorunun ROC eğrisi (EAA
değerinin 1 olması ideal testin özelliğidir, buna
karşılık EAA’nın 0.5 veya daha küçük olması testin
tanısal değerinin olmadığını gösterir).

Tablo 3. APRI skorunun belirgin fibrozisi saptamadaki prediktif değeri

Belirgin Belirgin
fibrozis yok fibrozis var Duyarlılık Özgüllük PPD NPD

n % n % % % % %

• Toplam hasta
APRI ≤ 0.5 35 33 8 16 33 84 81 38

APRI > 0.5 70 67 42 84

APRI ≤ 1.5 95 90 37 74 26 90 57 72

APRI > 1.5 10 10 13 26

• KHB
APRI ≤ 0.5 26 33 3 9 33 91 90 37

APRI > 0.5 54 67 31 91

APRI ≤ 1.5 70 88 22 65

APRI > 1.5 10 12 12 35 35 88 55 76

• KHC
APRI ≤ 0.5 9 36 5 31

APRI > 0.5 16 64 11 69 36 64 64 41

APRI ≤ 1.5 25 100 15 94

APRI > 1.5 0 0 1 6 6 100 100 63

PPD: Pozitif prediktif değer, NPD: Negatif prediktif değer, KHB: Kronik hepatit B, KHC: Kronik hepatit C.



talamasının diğer çalışmalara göre daha genç olma-
sı nedeniyle hastalarımızda belirgin fibrozisin geliş-
memesine ve KHB’li hastalarımızın sayısının daha
fazla olmasına bağlı olabilir.

Çalışmamız sonucunda APRI, hastaların %31’in-
de fibrozisin olması ya da olmamasını doğru olarak
saptamıştır. Bu oran Chrysantos ve arkadaşlarının
çalışmalarında %36, Wai ve arkadaşlarının çalışma-
larında ise %50’dir[7,16]. Çalışmamızda APRI skoru-
nun belirgin fibrozisi göstermedeki duyarlılığı %26,
özgüllüğü %91 olarak saptanmıştır. Bu oranlar
Chrysantos ve arkadaşlarının çalışmalarında sırasıyla
%31 ve %86, Wai ve arkadaşlarının çalışmalarında
ise %41 ve %95 olarak bildirilmiştir[7,16]. APRI sko-
runun duyarlılığının incelendiği diğer bazı çalışmalar-
da bu oranın %41-54.2 arasında değiştiği görülmüş-
tür[18,19,21]. APRI skorunun fibrozisi saptama ora-
nındaki bu farklılıklar araştırıcıların çalışma popülas-
yonu olarak aldıkları kronik hepatitli hastaların KHB
veya KHC olmasıyla ilişkili olabilir. APRI skorunun
duyarlılığının yüksek saptanıldığı çalışmalar incelen-
diğinde çalışma grubunun sadece KHC’li hastalar-
dan oluştuğu görülmüştür. Çalışmamızda hem KHB
ve KHC’li hastalar incelenmiştir. KHB hasta sayısı-
nın fazla olması APRI skorunun duyarlılığının daha
düşük olarak saptanmasının nedeni olabilir. Bu so-
nuca etki eden bir başka faktörde fibrozisin değer-
lendirilmesinde kullanılan derecelendirme yöntemle-
ri arasındaki farklılıktan kaynaklanabilir. Çalışmamız-
da fibrozisin derecelendirilmesi için Scheurer evre-
lendirme sistemi kullanılmıştır. Diğer çalışmalar ince-
lendiğinde fibrozisin derecelendirilmesinde Ishak ev-
relendirme sisteminin kullanıldığı görülmüştür. Bu iki
evreleme sistemi arasındaki farklılıklar da APRI sko-
runun duyarlılığını etkileyebileceği düşünülmüştür.

Sadece KHB hastalarının dahil edildiği bir çalış-
mada APRI skorunun duyarlılığı %71.2 ve özgüllüğü
%70.3 olarak bildirilmiştir[22]. Bu çalışmada belirgin
fibrozisi saptamak için APRI skorunun üst değeri da-
ha düşük bir değer olarak seçilmiş olması (APRI= 1)
bu farklılığın nedeni olabilir. 

Çalışmamızda KHB’li hastalarda APRI skoru ≤
0.5 olması durumunun PPD daha yüksek bulunmuş-
tur. Buna karşılık KHC’li hastalarda belirgin fibrozi-
sin varlığını destekleyen APRI skoru > 1.5 olmasının
PPD daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar APRI
skorunun KHB’li hastalarda belirgin fibrozisin yoklu-
ğunu, KHC’li hastalarda belirgin fibrozisin varlığını
göstermede daha başarılı olduğunu göstermiştir. 

Kronik viral hepatitli hastalarda AST ve ALT de-
ğerlerinin dalgalanma göstermesi APRI skorunun
kullanılmasını sınırlayan en önemli nedenlerdir. AST

değeri normal veya normale yakın hastalarda daha
düşük APRI değerlerinin ileri derece fibrozisin gös-
tergesi olarak kabul edilmesi bu sorunu çözebilir[23].

Çalışmamızda yaş, ortalama trombosit sayısı ve
ortalama GGT düzeyi ileri düzey fibrozisi olan hasta-
larda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulun-
muştur. Diğer çalışmalarda da benzer şekilde AST,
AF, yaş, GGT, kolesterol, protrombin zamanı da fib-
rozis olan hastalarda daha yüksek saptanmış-
tır[16,24]. AST/ALT oranı özellikle siroz hastalarında
hastalığın seyrini ve prognozunu göstermede kulla-
nılan basit ve invaziv olmayan bir yöntem olarak kul-
lanılmaktadır ve bu hasta grubunda APRI skorundan
daha faydalı olacağı belirtilmektedir[25,26]. Bizim ça-
lışmamızda bu oranla ileri derece fibrozis arasındaki
ilişkiye bakılmış istatistiksel olarak anlamlılık saptan-
mamıştır.

Sonuç olarak; APRI skoru çalışmamızda belirgin
fibrozisin varlığını/yokluğunu %31 oranında sapta-
mıştır. Bu yöntemin karaciğerdeki fibrozisin varlığı
ve derecesini saptamada karaciğer biyopsisinin yeri-
ni tutmadığı görülmüştür, ancak karaciğer biyopsisi
yapılamayan hastalarda karaciğerdeki fibrozisi sap-
tamaya yardımcı olabilir. Bu konuda yapılacak daha
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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