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ÖZET

‹mmünsüpresif ya da sitotoksik tedavi alan kronik hepatit B (KHB)’li hastalarda, hepatit B virüsü (HBV)
reaktivasyonuna ba¤l› olarak akut hepatit ya da fulminan hepatit geliflmektedir. Böylece hastalar›n tedavisi
kesilmek zorunda kal›nmaktad›r. Lamivudin bir nükleozid analo¤udur ve revers transkriptaz enzim aktivitesi-
ni inhibe eder. Lamivudin 1999 y›l›nda KHB için gelifltirilen ilk oral preparatt›r. Lamivudin interferonla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az yan etkiye sahip ve güvenle kullan›labilecek bir ilaçt›r. Bu makalede kemoterapi alan
HBV tafl›y›c›s› lenfomal› dört olguda HBV reaktivasyonunu ve lamivudin tedavisinin etkinli¤ini ve güvenirlili¤ini
bildirdik.
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SUMMARY

HBV Reactivation and Lamivudine Treatment in Patients with Lymphoma Undergoing
Chemotherapy: Four Cases

Chronic hepatitis patients undergoing immunosupressive or cytotoxic treatment may develop acute
hepatitis or fulminant hepatitis due to reactivation of hepatitis B virus (HBV) and these patients may lose
their lives after their treatments are discontinued. Lamivudine which was the first oral drug developed
against chronic hepatitis in 1999 is a nucleoside analogue, and it shows its effect by inhibiting reverse tran-
scriptase enzyme. Lamivudine has also been shown to be relatively safe for its side effects when compared
with the interferon treatment. In this article we reported the HBV reactivation in four cases of HBV carri-
ers with lymphoma to whom chemotherapy was applied, and the effectiveness and safety of the lamivudine
treatment.
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İmmünsüpresif veya sitotoksik tedavi alan kronik
hepatit B (KHB)’li hastalarda hepatit B virüsü (HBV)
reaktivasyonuna bağlı olarak akut hepatit ya da ful-
minan hepatit gelişmekte ve hastalar kaybedilmekte-
dir[1]. Karaciğer hasarı için immün aracılıklı meka-
nizma tanımlanmıştır. Kısaca; kemoterapi (KT)’nin
immün sistemi baskılamasıyla artmış viral replikas-
yon sonucu infekte hepatosit sayısı artar. Tedavi ke-
sildiğinde immün sistemin restorasyonu başlar. T-
hücre aracılıklı mekanizma sonrası infekte hepatosit-
lerde yıkım başlar ve karaciğer hasarı gelişir. Hepa-
tit sonucu daha sonraki KT kürü kesilmek zorunda
kalınır. Hematolojik maligniteli hastalarda yoğun
yüksek doz KT’ye gereksinim duyulması ve kemik ili-
ği transplantasyonu (KİT) planlanması HBV reakti-
vasyonu sonucu durdurulabilir. Sonuçta hastanın te-
davisi yarım kalıp hasta kaybedilebilir[2]. 

Lamivudin bir nükleozid analoğudur ve revers
transkriptaz enzim aktivitesini inhibe eder. Öncelikli
olarak “Human Immunodeficiency Virus (HIV)” in-
feksiyonu için kullanılmıştır. HBV’nin hepatositler-
deki replikasyon yolunda revers transkripsiyona ge-
reksinim duyması lamivudinin etkinliğini ortaya çı-
karmıştır. Bu ajanın kronik HBV taşıyıcılarında kul-
lanılması düşünülmüştür[3].

HBV infeksiyonu tüm dünyada görülür, özellikle
gelişmiş ülkeler dışındaki ülkelerde daha fazla rast-
lanmaktadır. Ülkemizde HBV infeksiyonunun preva-
lansı %5’tir. Bu oran doğu bölgelerinde daha yük-
sektir[4]. Ülkemiz yönünden düşünüldüğünde HBV
infeksiyonunu karşımıza sık çıkacak bir problem ola-
rak algılayabiliriz.

Bu makalede; KT alan HBV taşıyıcısı lenfomalı
dört olguda HBV reaktivasyonu sonucu kullanılan la-
mivudinin etkinliği ve güvenirliliği bildirilmektedir.

MATERYAL ve METOD

Çalışmaya hematolojik maligniteli KT alan ve KT
sırasında HBV reaktivasyonu gelişen hastalar alındı.
Reaktivasyon alanin aminotransferaz (ALT) düzeyle-
rinin normalden en az iki kat artması HBV-DNA’nın
pozitif olması durumu olarak tanımlandı[5]. Hastala-
rın HBV-DNA’sı ayda bir kez, ALT düzeyi ayda iki
kez ölçüldü. Lamivudine (Zeffix, Glaxo-Wellcome,
brantford, UK) 100 mg/gün dozunda transaminaz-
ların yükselmeye başladığı tarihte başlandı ve son
KT’nin altı ay sonrasına kadar devam edildi. 

HBV-DNA düzeyleri kantitatif olarak gerçek za-
manlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği ile
ölçüldü. Kısaca; nükleik asit eldesi için hasta serum-
larından 200 µL örnek RoboGene® Quantification

kit (Roboscreen, Almanya) kullanılarak ve üretici fir-
manın önerileri doğrultusunda yapıldı. HBV-
DNA’nın saptanması için 20 µL (mikst, primer ve
taqMan prob) (Roboscreen, Almanya) ve 5 µL ekst-
raksiyon ürünü karışımı ABI prism 7700 (Applied,
Biosystems, Foster City, CA) ile çalışıldı. ALT ise
Abbott Aeroset (Abbott Laboratories, USA) cihazı
ile enzimatik yöntem kullanılarak çalışıldı.

BULGULAR

Çalışmamızda hematoloji kliniğinde yatan hema-
tolojik maligniteli KT alan ve HBV reaktivasyonu ge-
lişen hastalar irdelenmiştir. Toplam dört hasta bildi-
rilmiştir. Hastalar sırasıyla periferik T-hücreli Hodg-
kin lenfoma (PTHL), difüz büyük B-hücreli Hodgkin
lenfoma (DBBHL), mikst selüler Hodgkin lenfoma
(MSHL) ve villöz lenfositik splenik lenfoma (VLSL)
idi. İki hasta erkek ve iki hasta kadındı. Hepatit C vi-
rüsü (HCV) ve HIV yönünden negatif olan hastaların
HBV göstergeleri sırasıyla; HBsAg pozitif, HBeAg
negatif, total anti-HBc pozitif, anti-HBc IgM negatif,
anti-HBe pozitif, anti-HBs negatif idi.

Birinci hasta; erkek, 47 yaşında ve PTHL tanısı al-
mış hasta idi. Hasta CHOP tedavisi alırken beşinci
kürde HBV reaktivasyonu görüldü. HBV-DNA düzeyi
3.8 x 104 genom/mL ve ALT düzeyi 62 IU/mL ola-
rak saptandı. Lamivudin tedavisi başlanan hastada
HBV-DNA 12. haftada negatifleşirken, ALT altıncı
haftada normal düzeylere indi. 

İkinci hasta; kadın, 38 yaşında, difüz büyük hüc-
reli nonHodgkin lenfoma (DBBHNHL) tanısı almış-
tı. CHOP tedavisi alırken dördüncü kürde HBV-
DNA’nın 4 x 105 genom/mL ve ALT düzeyinin 612
IU/mL’ye çıkmasıyla HBV reaktivasyonu gelişti. La-
mivudin tedavisi sonrası üçüncü haftada HBV-DNA
saptanmayacak düzeye inerken, ALT altıncı haftada
normal düzeye indi.

Üçüncü hasta; erkek, 41 yaşında, MSHL tanısı
olan hasta idi. ABVD tedavisi alırken üçüncü haftada
HBV reaktivasyonu gelişti. HBV-DNA 1.3 x 107 ge-
nom/mL ve ALT seviyesi 104 IU/mL olarak saptan-
dı. Lamivudin tedavisi sonrası HBV-DNA beşinci haf-
tada negatifleşirken, ALT düzeyi yedinci haftada nor-
mal düzeye indi.

Dördüncü ve son hasta, 60 yaşında, kadındı.
Hasta VLSL tanısı almıştı. Hasta siklofosfamid ve
fludarabin tedavisi alırken, altıncı haftada HBV-
DNA> 108 genom/mL ve ALT 281 IU/mL saptan-
masıyla HBV reaktivasyonu gelişti. Lamivudin teda-
visi sonrası HBV-DNA yedinci haftada, ALT sekizin-
ci haftada normal düzeye indi.
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Olgularımızın özellikleri, tanısı, tedavisi, HBV-DNA
ve ALT düzeyleri ile lamivudinin etkisi Tablo 1’de
gösterilmiştir.

Hastalarda HBV reaktivasyonu sırasıyla 5., 4.,
3. ve 6. kürden sonra görüldü. ALT düzeylerinin
yükselmesi ve HBV-DNA’nın saptanmasıyla birlikte,
bir sonraki KT kürü yapılmadan lamivudin başlandı.
Hastalarda sırasıyla 6., 7. ve 8. hafta sonra ALT öl-
çümü normal düzeylere gelince diğer KT kürlerine
devam edildi. İlk üç hastaya altı kür, son hastaya se-
kiz kür KT uygulandı. Hastaların son KT’lerinden
sonra altı ay daha lamivudin profilaksisine devam
edildi. Hastaların son KT’den sonra da ayda iki kez
ALT düzeyleri kontrol edildi. 

Hastaların hiçbirinde tekrar HBV reaktivasyonu
olmadı ve tüm KT kürleri tamamlandı. Sonuçta has-
talar remisyona girdi.

TARTIŞMA

Son yıllarda hematolojik maligniteli hastalarda
yüksek doz KT ve KİT sık uygulanan durumlardır.
HBV taşıyıcılığı bu tip hastalarda problem olmaya
başlamış ve KT’nin tamamlanabilmesi için antiviral
tedaviye gereksinim duyulmuştur[2]. Glikokortikoid-
ler birçok KT protokolünde bulunur ve HBV reakti-
vasyonu için en önemli predispoze faktördür[6]. Ste-
roidsiz KT, HBV reaktivasyonu riskini azaltır[7]. Bu-
nunla birlikte steroidsiz tedavi NHL’li hastalarda uy-
gulanabilir görülmemektedir. Bu yüzden HBV reak-
tivasyonuna bağlı hepatik yetmezliği önlemek için
koruyucu ve spesifik tedaviye gereksinim vardır[8]. 

HBV reaktivasyonuna bağlı hepatit olguları bir-
çok araştırmacı tarafından incelenmiş, özellikle taşı-
yıcılığın yüksek olduğu ülkelerde ciddi sorunlar orta-
ya çıkmıştır. Kumagi ve arkadaşları, lenfomalı HBV
taşıyıcısı KT alan hastaların %37.8’inde hepatik yet-

mezlik geliştiğini ve %41’inin öldüğünü belirtmişler-
dir[1]. Liang ve arkadaşları, lenfomalı hastaların
%21’inde HBV reaktivasyonu geliştiğini belirtmişler-
dir[9]. Yine bir çalışmada, Çinli HBsAg taşıyıcısı len-
fomalı hastaların %47’sinde HBV reaktivasyonu gö-
rülmüş ve %5 oranında, ölüm olmuştur[6]. Japon-
ya’da yapılan bir çalışmada, lenfomalı hastaların
%53’ünde HBV reaktivasyonu görülürken, yüksek
mortalite (%24) oranları gerçekleşmiştir[10]. 

Olgularımızda olduğu gibi, HBeAg negatif prekor
mutant durumlarında HBV reaktivasyonu görülmek-
tedir. Prekor mutant virüsün “wild” tip HBV’ye göre
daha sık reaktive olabileceğini öne süren çalışmalar
vardır[11]. HBeAg negatif Japon hastaların %50’sin-
de HBV reaktivasyonuyla beraber hepatit gelişirken,
HBeAg pozitif hastaların %12.5’inde reaktivasyon
gelişmiş ve prekor mutant infeksiyonlarında daha faz-
la mortaliteye rastlanmıştır[1,12]. Lamivudinin HBe-
Ag negatif hastalarda ilk yıl kullanımda etkili olduğu
görülmektedir. Hastaların %96’sında ALT düzeyleri
normalleşmekte ve PCR ile takipte HBV-DNA %68
oranında negatifleşmektedir. Buna karşın ilk yıl son-
rası tedavide yanıt oranı düşmektedir. Lamivudine
karşı 18 aylık tedavide %48, 24 aylık tedavide ise
%58 oranında direnç gelişmektedir[13]. 

Serum ALT düzeyleri tedaviye yanıtı gösteren bi-
yokimyasal göstergedir ve normalleşen ALT düzeyle-
ri günümüzde klinik takipte önemlidir[5]. ALT nor-
malleşme ve yükselmelerini takip etmek, HBV teda-
visini takip etmemize yardımcı olur[14]. Önemli olma-
sına karşın geçici yükselmeler HBeAg serokonversi-
yonunda görülebilir. İnterferon (IFN) tedavisi sırasın-
da dört-sekiz hafta sonra ALT alevlenmeleri görülebi-
lir, tedavi başarısı hakkında öngörü sağlayabilir[14].
Buna karşın, IFN dışı yeni terapötiklerde ALT alev-
lenmeleri tedavinin etkisizliğinin ve ilaç direncinin
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Tablo 1. Olguların özellikleri ve dağılımı

Lamivudinin etkisi*
Prehepatit kür HBV-DNA düzeyi ALT Antiviral Biyokimyasal

Hasta Cinsiyet/yaş Tanı ve tedavi (genom/mL) düzeyi etki/hafta etki/hafta

1 E/47 PTHL 5/CHOP 3.8 x 104 62 12/6

2 K/38 DBBHL 4/CHOP 4 x 105 612 3/6

3 E/41 MSHL 3/ABVD 1.3 x 107 104 5/7

4 K/60 VLSL 6/FC > 108 281 7/8

*Antiviral etki: Lamivudin tedavisi alırken HBV-DNA’nın saptanmadığı hafta, Biyokimyasal etki: Lamivudin tedavisi alırken ALT’nin nor-
mal düzeye düştüğü hafta.
PTHL: Periferik T-hücreli Hodgkin lenfoma, DBBHL: Difüz büyük B-hücreli Hodgkin lenfoma, MSHL: Mikst selüler Hodgkin lenfoma,
VLSL: Villöz lenfositik splenik lenfoma.



göstergesi olabilir[13,15]. Takip ettiğimiz hastalarda
ALT normalizasyonu yaklaşık altı-yedi haftada görül-
dü ve ALT seviyeleri tekrar yükselmedi.

Olgularımızda lamivudin 100 mg/gün dozunda
kullanıldı ve dört olguda da HBV reaktivasyonu teda-
viye yanıt verdi. Lamivudin dozunun yoğun immün-
süpresif olgularda 100 mg/gün olarak başlanabile-
ceği gibi bazı olgularda 150 mg/gün lamivudin kul-
lanılabileceği bildirilmektedir[2,7,12,16]. Ülkemizde
yapılan bir çalışmada, 100 mg/gün lamivudin kulla-
nılarak sekiz hastada HBV reaktivasyonu görülmez-
ken, lamivudin kullanılmayan 10 hastanın beşinde
reaktivasyon ortaya çıktığı bildirilmiştir[4]. 

Hastalarda lamivudine bağlı yan etki görülme-
miştir. Nükleozid analoglarının yan etki yönünden
IFN gibi diğer antiviral ajanlara göre daha uygulana-
bilir olduğu bilinmektedir. Nükleotid/nükleozidlerle
yapılan tekli tedavide en büyük problem, ilaç direnci
olarak görülmektedir. Buna karşın IFN tedavisinde
direnç görülmemekte ve adefovir dipivoksil ile yapı-
lan tedavide %3.9 (üç hafta sonra) gibi düşük düzey-
de direnç görülebilmektedir. Lamivudin tedavisinin
dördüncü yılında %70 gibi yüksek oranlarda direnç
gelişebilir[17,18]. Bu şekilde yüksek direnç oranları is-
tenmeyen ciddi sonuçlar doğurabilir. Hastalık yeni-
den alevlenebilir, histolojik iyileşme tersine döner ve
sirozla birlikte son dönem karaciğer yetmezliği geli-
şebilir. Birçok çalışmada, lamivudin direncinin poli-
meraz genindeki YMDD mutasyonlarına bağlı oldu-
ğu bildirilmiştir[4]. İmmün baskılı olmayan kronik
HBV taşıyıcılarındaki iki yıllık kullanımda %14-40
arasında direnç geliştiği bildirilmiştir[19-21]. Bu yüz-
den lamivudin tedavisi uygulanırken lamivudin diren-
cinin iyi takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

“American Association for the Study of Liver Di-
seases (AASLD)” HBV taşıyıcısı immünsüpresif te-
davi alan hastalarda HBV reaktivasyonunun %20-
50 oranında görülebileceğini ve lamivudin profilaksi-
si yapılmasını önermektedir[22]. Hastalarımızda im-
münsüpresif tedavi planlanmasına karşın lamivudin
profilaksisine başlanmaması, hastaların başka mer-
kezlerde tedaviye başlanıp hastanemize gelmesi ve
sosyal nedenlerden dolayıdır. 

Sonuç olarak; HBsAg pozitif lenfomalı hastalar-
da KT sırasında HBV reaktivasyonu gelişebilmekte-
dir. Bu hastalarda 100 mg/gün lamivudin tedavisine
başlayarak reaktivasyonun önlenebileceği, son
KT’den sonra en az altı ay devam edilmesi ve lami-
vudin direncinin takip edilmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz.
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