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ÖZET

Pegile-interferon alfa (PEG-IFN-α) ve ribavirin kombinasyon tedavisi, grip benzeri belirtilere, hematolo-
jik, nöropsikiyatrik, otoimmün yan etkilere sebep olabilir. Bu çal›flma; kronik hepatit C’li hastalarda tedavide
kullan›lan iki farkl› PEG-IFN tedavisinin yan etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› amac›yla planland›. Klini¤imizde izlenen
40 kronik hepatit C hastas› çal›flma kapsam›na al›nd›. Yirmi iki hastaya PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombinas-
yonu, 18 hastaya PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombinasyonu 48 hafta süreyle verildi. Tedavi süresince yan etkiler
izlendi. Her iki tedavi grubunda en s›k grip benzeri belirtiler gözlendi. PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombinasyon
tedavisi alan hastalarda %13.6, PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombinasyon tedavisi alan hastalarda %11.1 oran›nda
yan etkiler nedeniyle tedavi erken sonland›r›ld›. ‹ki tedavinin yan etki görülme s›kl›¤› ve sonland›r›lma oranlar›
aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.

Sonuç olarak; yan etki s›kl›¤›, doz azalt›lmas› ve tedavinin erken sonland›r›lmas› aç›s›ndan her iki PEG-IFN
molekülü birbirine benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PEG-IFN-α 2a, PEG-IFN-α 2b, Yan etki

SUMMARY
Adverse Effects of Two Different Peginterferon Molecules with Ribavirin Combination

Therapy Used To Treat Chronic Hepatitis C

Peginterferon alfa (PEG-IFN-α) and ribavirin combination treatment may cause flu like symptoms, hema-
tologic, neuropsychiatric, autoimmune adverse effects. This study aimed to compare adverse effects of two
different PEG-IFN molecules used to treat chronic hepatitis C patients. 40 chronic hepatitis C patients fol-
lowed by our clinic were enrolled to study. Twenty two patients were treated with PEG-IFN-α 2a and riba-
virin combination, 18 patients were treated with PEG-IFN-α 2b and ribavirin combination for 48 weeks. Ad-
verse effects were noted during treatment period. Flu like symptoms were the most frequent adverse effects
observed in both treatment groups. Treatment was stopped because of adverse effects in 13.6% of PEG-IFN-
α 2a and ribavirin combination group and 11.1% of PEG-IFN-α 2b and ribavirin combination group. There
was no statistically significant difference  between frequency of advers effects and discontinuation rate of two
therapy modalities.

Finally, both of PEG-IFN molecules were found similar about frequency of adverse effects, reducing do-
se and discontinuation of treatment.
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Hepatit C virüs (HCV) infeksiyonu tüm dünyada
yaygın, oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi tahminine göre, her yıl
25 bin-30 bin yeni vaka olduğu bildirilmektedir. Son
10 yılda hastalık epidemiyolojisi değişmiş, yeni tanı-
sal testler geliştirilmiş ve yeni tedavi stratejileri oluş-
turulmuştur[1,2]. 

İnterferon-alfa (IFN-α) ilk kez 1986 yılında non-
A non-B hepatit tedavisinde kullanılmaya başlanmış-
tır[3]. IFN-α cilt altı uygulama sonrasında bir-sekiz sa-
atte tepe düzeyine ulaşır, 24 saat sonra vücutta IFN
saptanamaz. Fakat viremi 24-48 saat sonra tekrar-
lar. Bu nedenle klasik IFN’lerin sık aralıklarla uygu-
lanması gerekir ve kan düzeylerinde dalgalanma gö-
rülebilir. Klasik IFN-α tedavisinin bir başka dezavan-
tajı ortaya çıkan yan etkilerdir. Özellikle IFN serum
tepe düzeyine ulaştığı zaman yan etkilerde de artma
görülür[4]. IFN uygulamasının bu dezavantajları ne-
deniyle pegile-interferonlar (PEG-IFN) geliştirilmiş-
tir[1]. Günümüzde kronik hepatit C (KHC) infeksiyo-
nu tedavisinde standart tedavi PEG-IFN ile ribavirin
kombinasyon tedavisidir[5]. Kombinasyon tedavisi
grip benzeri belirtiler, halsizlik, saç dökülmesi, dep-
resyon, anksiyete, kilo kaybı, dermatit, enjeksiyon
alanında reaksiyon, anemi, lökopeni, trombositope-
ni gibi yan etkilere sebep olabilir. Daha az sıklıkla
akut psikoz, konvülziyon, otoimmün reaksiyon, hi-
pertiroidi, hipotiroidi görülebilir[6]. Yan etkiler nede-
niyle hastaların %10-20’sinde tedavinin erken son-
landırılması gerekmektedir[7].

Bu çalışma; KHC’li hastalarda tedavide kullanı-
lan iki farklı PEG-IFN tedavisinin yan etkilerinin kar-
şılaştırılması amacıyla planlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma Grupları

01.03.2003 ile 01.04.2005 tarihleri arasında
tedavi gören 40 KHC hastası çalışma kapsamına
alındı.

Çalışmaya Alınma Kriterleri

Çalışmaya; anti-HCV antikor testi pozitif, serum-
da ölçülebilir düzeyde HCV-RNA’sı, son altı ay için-
de en az iki kez bildirilmiş serum alanin aminotrans-
feraz (ALT) yüksekliği, son 12 ay içinde yapılmış ka-
raciğer biyopsisinde KHC ile uyumlu patolojik bulgu-
ları olan 18-65 yaş arası naiv ya da nüks hastalar da-
hil edildi.

Çalışmaya Alınmama Kriterleri

IFN tedavisinin kontrendike olduğu hastalar çalış-
ma dışı bırakıldı[8].

Tedavi ve İzlem

Hastaların adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti gibi demog-
rafik bilgileri ile tedavi öncesi değerlendirilmesinde bi-
linen hastalık süresi, eşlik eden hastalıklar, hastanın
şikayetleri, fizik inceleme sonuçları, daha önce almış
olduğu tedaviler ve eşlik eden tedaviler kaydedildi. 

Çalışmaya alınan hastalar iki gruba ayrıldı. Birin-
ci gruptaki 22 hastaya PEG-IFN-α 2a (Pegasys, Roc-
he) ile ribavirin (Copegus, Roche) kombinasyonu,
ikinci gruptaki 18 hastaya PEG-IFN-α 2b (PegInt-
ron, Schering-Plough) ile ribavirin (Rebetol, Sche-
ring-Plough) kombinasyonu verildi. Her iki hasta
grubu altta yatan hastalıklar bakımından benzer özel-
likteydi. Hastalarda genotip bakılmadı. Türkiye’de
yapılan çalışmalarda hepatit C’li hastalarda genotip
1b oranının %73.5-90 olmasından dolayı tedavi sü-
resi 48 hafta olarak planlandı[9,10]. Tedavide PEG-
IFN-α 2a 180 µg/hafta, PEG-IFN-α 2b 1.5
µg/kg/hafta, ribavirin 75 kg’ın altındaki hastalarda
1000 mg/gün, 75 kg’ın üstündeki hastalarda 1200
mg/gün dozunda verildi. Her iki gruptaki tüm hasta-
lara PEG-IFN enjeksiyonu öncesi 500 mg paraseta-
mol tedavisi verildi.

Hastalarda tedavi öncesi, tedavinin 2, 4, 8, 12,
24, 36 ve 48. haftalarında ve tedavi sonrası 24. haf-
tada hemoglobin, hematokrit, lökosit, nötrofil, trom-
bosit değerlerine bakıldı, yan etkiler kaydedildi. Te-
davi öncesi, tedavinin 12, 24, 36 ve 48. haftaların-
da ve tedavi sonrası 24. haftada tiroid fonksiyonları
değerlendirildi. 

Takipler sırasında hemoglobin düzeyi 10
g/dL’nin altına düştüğünde ribavirin doz azaltımına
gidildi. Hemoglobin düzeyi 8.5 g/dL’nin altına düş-
tüğünde kombinasyon tedavisi durduruldu. Nötrofil
sayısı 750/mm3’ün altına düştüğünde PEG-IFN-α
doz azaltımına gidilirken 500/mm3’ün altındaki de-
ğerlerde kombinasyon tedavisi durduruldu. Trombo-
sit sayısı 50.000/mm3’ün altına düştüğünde PEG-
IFN-α doz azaltımı yapılırken, 25.000/mm3’ün altı-
na düştüğünde kombinasyon tedavisi durduruldu. 

Verilerin istatistiksel analizi ki-kare testi kullanıla-
rak SPSS programında değerlendirildi.

BULGULAR

Tablo 1’de her iki tedavi grubundaki cinsiyet,
yaş, hastaların naiv/nüks dağılımları ve p değerleri
verilmiştir. Yapılan ki-kare testiyle her iki tedavi gru-
bunda cinsiyet, yaş ve naiv/nüks dağılımları bakı-
mından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
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Her iki tedavi grubundaki hastalarda gelişen ateş,
titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, miyalji,
artralji, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı,
dispepsi, ağız kuruluğu, kilo kaybı, irritabilite, anksi-
yete, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, unut-
kanlık, depresyon, kulak çınlaması, işitme azlığı, bu-
run kanaması, farenjit, öksürük, dispne, kaşıntı, dö-
küntü enjeksiyon yerinde hiperemi, saç dökülmesi
ve libido azalması gibi yan etkiler Tablo 2’de göste-
rilmiştir. Yapılan ki-kare testiyle her iki tedavi gru-
bunda, her bir yan etkinin görülme sıklığı açısından
anlamlı fark bulunamadı.

Her iki tedavi grubunda, tedavi sırasında gelişen
anemi, lökopeni, trombositopeni, hipertiroidi oran-
ları arasında ki-kare testiyle istatistiksel açıdan an-
lamlı fark bulunamadı. Hastalarda tedavi sırasında
doz azaltılması, tedaviye ara verilmesi ve tedavi son-
landırılması nedenleri arasında ki-kare testiyle istatis-
tiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (Tablo 3).

TARTIŞMA

PEG-IFN ilişkili yan etkiler kemik iliği depresyo-
nu, grip benzeri belirtiler, nöropsikiyatrik hastalık ve
otoimmün sendromları içerir. PEG-IFN tedavisine
bağlı ateş, üşüme, titreme, halsizlik, miyalji, artralji,
baş ağrısı gibi yan etkiler ilk dozda şiddetlidir, daha
sonra şiddeti azalır[7]. Yapılan çeşitli çalışmalarda
PEG-IFN ile ribavirin kombinasyon tedavisinde ateş
görülme oranı %40-46, üşüme-titreme %24-48,
halsizlik %48-64, miyalji %37-56, artralji %24-34,

baş ağrısı %47-62 arasında oranlarda bildirilmiş-
tir[11-13]. Bizim çalışmamızda halsizlik, ateş, artralji
şikayetleri bu oranların üzerindeydi. Hem PEG-IFN-
α 2a hem de PEG-IFN-α 2b tedavi grubunda bu yan
etkilerin görülme oranları benzerdi. 

Ribavirin tedavisi sırasında %10 olguda doza ba-
ğımlı, geri dönüşümlü hemolitik anemi görülür. Ço-
ğu hastada tedavinin ilk dört-sekiz haftası içerisinde
hemoglobin düzeyinde 2-3 g/dL düşme olabilir. Ri-
bavirin ayrıca kaşıntı, döküntü ve nefes darlığına da
neden olabilir[14].

PEG-IFN ile ribavirin kombinasyon tedavisinde
%20-30 hastada doz azaltılması gerekmektedir[7].
Kombinasyon tedavisinde doz azaltılmasının en sık
nedenleri nötropeni, anemi ve trombositopeni-
dir[11]. Fried ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalış-
mada; PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombinasyon te-
davisi alan hastaların %20’sinde nötropeni, %4’ün-
de trombositopeni, %1’inde anemi, %11’inde ise di-
ğer yan etkiler nedeniyle doz azaltılması yapılmış-
tır[12]. Zeuzem ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada; PEG-IFN-α 2a 180 µg tedavi alan grup-
ta hastaların %11’inde nötropeni nedeniyle doz
azaltılması yapılmıştır[15]. Çalışmamızda PEG-IFN-α
2a ile ribavirin kombinasyon tedavisi alan grupta
%77.3, PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombinasyon te-
davi grubunda %77.8 oranında lökopeni görüldü
ancak hiçbir hastada lökopeni nedeniyle doz azaltıl-
ması gerekmedi.
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Tablo 1. Hastaların cinsiyet, yaş, naiv/nüks dağılımı

PEG-IFN-α 2a + ribavirin PEG-IFN-α 2b + ribavirin

n (%) n (%) p

• Cinsiyet

Kadın 13 (59.1) 15 (83.3) > 0.05

Erkek 9 (40.9) 3 (16.7)

• Yaş

≤ 18 0 (0) 0 (0) > 0.05

18-50 13 (59.1) 6 (33.3)

51-65 9 (40.9) 12 (66.7)

≥ 65 0 (0) 0 (0)

• Naiv/nüks

Naiv 16 (72.7) 10 (55.6) > 0.05

Nüks 6 (27.3) 8 (44.4)



PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombinasyon tedavi
grubunda %72.7, PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombi-
nasyon tedavi grubunda %77.8 oranında anemi gö-
rüldü. Tüm hastaların %25’inde hemoglobin düzeyi
10 g/dL’nin altına düştü. PEG-IFN-α 2a ile ribavirin
kombinasyon tedavi grubunda %13.6, PEG-IFN-α

2b ile ribavirin kombinasyon tedavi grubunda %33.3
oranında anemi nedeniyle ribavirin doz azaltılması
yapıldı. Hung ve arkadaşlarının yapmış oldukları ça-
lışmada PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombinasyon te-
davisi alan hastaların %39.2’sinde hemoglobin dü-
zeyinin 10 g/dL’nin altına düştüğü bildirilmiştir[16].
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Tablo 2. PEG-IFN-α 2a ile ribavirin ve PEG-IFN-α 2b ile ribavirin tedavisi alan hastalarda görülen yan etkiler

PEG-IFN-α 2a + ribavirin PEG-IFN-α 2b + ribavirin

n (%) n (%)

• Ateş 14 (63.6) 14 (77.8)

• Üşüme-titreme 7 (31.8) 9 (50)

• Baş ağrısı 10 (45.5) 9 (50)

• Baş dönmesi 5 (22.7) 3 (16.7)

• Halsizlik 21 (95.5) 18 (100)

• Miyalji 12 (54.5) 13 (72.2)

• Artralji 16 (72.7) 13 (72.2)

• İştahsızlık 12 (54.5) 13 (72.2)

• Bulantı 12 (54.5) 12 (66.7)

• Kusma 2 (9.1) 5 (27.8)

• İshal 1 (4.5) 4 (22.2)

• Karın ağrısı 1 (4.5) 7 (38.9)

• Dispepsi 1 (4.5) 5 (27.8)

• Ağız kuruluğu 8 (36.4) 2 (11.1)

• Kilo kaybı 13 (59.1) 12 (66.7)

• İrritabilite 13 (59.1) 10 (55.6)

• Anksiyete 1 (4.5) 1 (5.6)

• Konsantrasyon bozukluğu 1 (4.5) 1 (5.6)

• Uykusuzluk 7 (31.8) 8 (44.4)

• Unutkanlık 3 (13.6) 5 (27.8)

• Depresyon 2 (9.1) 0 (0)

• Kulak çınlaması 1 (4.5) 2 (11.1)

• İşitmede azalma 0 (0) 2 (11.1)

• Burun kanaması 2 (9.1) 1 (5.6)

• Farenjit 2 (9.1) 0 (0)

• Öksürük 6 (27.3) 6 (33.3)

• Dispne 1 (4.5) 3 (16.7)

• Kaşıntı 15 (68.2) 6 (33.3)

• Döküntü 9 (40.9) 5 (27.8)

• Enjeksiyon yerinde hiperemi 4 (18.2) 5 (27.8)

• Saç dökülmesi 9 (40.9) 13 (72.2)

• Libido azlığı 0 (0) 1 (5.6)



Çalışmamızda PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombi-
nasyon tedavi grubunda %27.3, PEG-IFN-α 2b ile
ribavirin kombinasyon tedavi grubunda %38.9 ora-
nında trombositopeni görüldü. Sadece bir hastada
trombositopeni şiddetli düzeydeydi. Hasta PEG-IFN-
α 2b ile ribavirin kombinasyon tedavisi alıyordu ve
PEG-IFN dozu azaltıldı. Trombositopeni nedeniyle
doz azaltımı oranı çalışmamızda %2.5 iken, Fried ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada %4 olarak bildiril-
miştir[12]. Çalışmamızda hem PEG-IFN-α 2a hem
PEG-IFN-α 2b tedavi grubunda hematolojik yan et-
kilerin görülme oranları benzerdi.

PEG-IFN ve ribavirin kombinasyon tedavisinde
yan etkiler nedeniyle %10-20 hastada tedavi erken
sonlandırılmaktadır. Günümüzde yan etkilerin anla-
şılması ve kontrolü ile bu oranlar önceki çalışmalara
göre azalmaktadır[7]. Fried ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışmada; PEG-IFN-α 2a ile ribavirin kombi-
nasyon tedavisi alan toplam 453 hastanın üçünde
nötropeni, dördünde trombositopeni nedeniyle te-
davi sonlandırılmıştır. Yan etkiye bağlı ilacı bırakma
oranları %10 olarak bulunmuştur (%3 laboratuvar
bulguları, %7 diğer yan etkiler nedeniyle)[12]. Ze-

uzem ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada;
PEG-IFN-α 2a tedavisi alan grupta bir hastada ane-
mi nedeniyle tedavi erken sonlandırılmış, hiçbir has-
tada nötropeni ya da trombositopeni nedeni ile te-
daviyi erken sonlandırma gereği ortaya çıkmamıştır.
Yan etkiye bağlı ilacı bırakma oranları %7 olarak bil-
dirilmiştir[15]. Özgüneş ve arkadaşlarının yapmış ol-
dukları çalışmada; PEG-IFN-α 2b tedavisi alan grup-
ta hastaların %17.6’sında yan etkiler nedeniyle teda-
vi erken sonlandırılmıştır[17]. Çalışmamızda PEG-
IFN-α 2a ile ribavirin kombinasyon tedavisi alan has-
talarda %13.6, PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombi-
nasyon tedavisi alan hastalarda %11.1 oranında yan
etkiler nedeniyle tedavi erken sonlandırıldı. Her iki
ilaç için tedaviyi erken sonlandırma oranları birbiri-
ne benzerdi. 

Ribavirin tedavisi ile ilişkili öksürük; kuru, pro-
düktif olmayan ve tipik olarak ribavirin kesilinceye
kadar ortadan kalkmayan vasıftadır. Birçok hasta ök-
sürüğü tolere edebilirken bazı hastalarda ribavirin te-
davisinin erken sonlandırılması gerekebilir[6]. Çalış-
mamızda PEG-IFN-α 2b ile ribavirin kombinasyon
tedavi grubunda bir hastada şiddetli öksürük nede-
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Tablo 3. PEG-IFN-α 2a ile ribavirin ve PEG-IFN-α 2b ile ribavirin tedavisi alan hastalardaki hematolojik yan
etkiler, tiroid fonksiyonları, doz azaltılması, tedaviye ara verilmesi ve tedavi sonlandırma nedenleri

PEG-IFN-α 2a + ribavirin PEG-IFN-α 2b + ribavirin

n (%) n (%)

• Hematolojik yan etkiler ve tiroid fonksiyonları

Anemi 16 (72.7) 14 (77.8)

Lökopeni 17 (77.3) 14 (77.8)

Trombositopeni 6 (27.3) 7 (38.9)

Hipertiroidi 1 (4.5) 0 (0)

• Doz azaltma nedenleri

Anemi nedeniyle ribavirin doz azaltılması 3 (13.6) 6 (33.3)

Öksürük nedeniyle ribavirin doz azaltılması 0 (0) 1 (5.6)

Trombositopeni nedeniyle PEG-IFN doz azaltılması 0 (0) 1 (5.6)

• Tedaviye ara verilme nedenleri

Anemi nedeniyle tedaviye ara verilmesi 1 (4.5) 0 (0)

Döküntü nedeniyle tedaviye ara verilmesi 1 (4.5) 0 (0)

• Tedavi sonlandırma nedenleri

Döküntü nedeniyle tedavi sonlandırılması 1 (4.5) 1 (5.6)

Anksiyete nedeniyle tedavi sonlandırılması 1 (4.5) 1 (5.6)

Depresyon nedeniyle tedavi sonlandırılması 2 (9.1) 0 (0)

Toplam olarak tedaviyi erken sonlandıran hastalar* 3 (13.6) 2 (11.1)

* PEG-IFN-α 2a ile ribavirin tedavisi alan bir hastada hem döküntü hem de depresyon nedeniyle tedavi sonlandırılmıştır.



niyle ribavirin dozunun azaltılması gerekti. Doz deği-
şikliği ile şikayeti azalan hastanın takiplerinde soru-
nu olmadı. 

PEG-IFN ve ribavirin tedavisi ile enjeksiyon ala-
nında reaksiyon ya da inflamasyon, alopesi daha az
sıklıkla lokal apse formasyonu, şiddetli cilt döküntü-
sü, psöriyazis alevlenmesi gibi dermatolojik yan et-
kiler bildirilmiştir[7,18,19]. Çalışmamızda en sık gö-
rülen dermatolojik yan etki saç dökülmesiydi. Bunu
döküntü ve enjeksiyon yerinde hiperemi izledi. Üç
hastada dermatolojik yan etkiler nedeniyle tedaviye
ara verilmesi ya da tedavinin erken sonlandırılması
gerekti. İkisi PEG-IFN-α 2a tedavisi alan, biri PEG-
IFN-α 2b tedavisi alan hastalardı. PEG-IFN-α 2a te-
davisi alan ilk hasta 46 yaşında bayan hastaydı. Te-
davinin beşinci ayında tüm vücutta yaygın maküler
döküntüleri meydana gelen hastanın tedavisine ara
verildi. İki ay sonra tekrar tedaviye başlanan hasta-
nın takiplerinde herhangi bir sorunu olmadı. İkinci
hasta 56 yaşında bayan hastaydı. Tedavinin ikinci
dozundan sonra bacaklarda bilateral anüler eritemli
papül ve plaklar oluşan hastanın yapılan cilt biyop-
sisinde “eritema multiform” ile uyumlu görünüm
saptandı. Hastanın tedavisi sonlandırıldı, takiplerin-
de problemi olmadı. PEG-IFN-α 2b tedavisi alan
hasta ise 46 yaşında kadın hastaydı. Tedavinin
üçüncü ayında psöriyazis alevlenmesi gelişen hasta-
nın tedavisi sonlandırıldı. 

Hastalarda IFN kullanımına bağlı anksiyete, irri-
tabilite, depresyon, libido azalması, intihara eğilim,
uyku bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, deliryum,
psikoz gibi psikiyatrik yan etkiler gözlenebilir[20]. Te-
davi sırasında depresyon oranı %20-30 arasında bil-
dirilmektedir[11,12]. Şiddetli depresyon, intihar eğili-
mi olan olgularda tedavi sonlandırılmalıdır[20]. Yan
etkiler çoğu zaman dozla ilişkilidir ve genellikle teda-
vi sonlandırıldığında ortadan kalkmaktadır[21]. Cas-
tera ve arkadaşlarının yaptıkları PEG-IFN-α 2b ile ri-
bavirin kombinasyon tedavisi alan 98 hastayı içeren
çalışmada hastaların %39’unda psikiyatrik yan etki-
ler gözlenmiş bunların %87’sinde bu yan etkiler ilk
12 hafta içinde ortaya çıkmıştır. Bir hastada psikiyat-
rik yan etkiler nedeniyle tedavi erken sonlandırılmış-
tır[22]. Çalışmamızda iki hastada depresyon, iki has-
tada da anksiyete bozukluğu nedeni ile tedavi erken
sonlandırıldı. Hastaların hiçbirinde tedavi öncesi psi-
kiyatrik hastalık öyküsü yoktu. Birinci hasta PEG-
IFN-α 2b tedavisi alan 53 yaşında kadın hasta idi ve
tedavinin beşinci ayında ortaya çıkan anksiyete bo-

zukluğu nedeni ile tedavi sonlandırıldı. Diğer üç has-
ta PEG-IFN-α 2a alan hastalardı. İlk hasta 47 yaşın-
da kadın hasta idi. Üçüncü doz sonrası depresif duy-
gu ve düşünceleri başlayan hastanın altıncı dozdan
itibaren şikayetlerinin artması üzerine depresyon ta-
nısıyla tedavisi sonlandırıldı. İkinci hasta 46 yaşında
erkek hastaydı. Tedavinin dördüncü ayından itibaren
anksiyete belirtileri başlayan hastanın altıncı ayda
anksiyete bozukluğu nedeniyle tedavisi sonlandırıldı.
Üçüncü hasta 56 yaşında kadın hastaydı. Üçüncü
doz sonrası depresif duygu ve düşünceleri başlayan
hastanın depresyon nedeni ile tedavisi sonlandırıldı. 

Sonuç olarak; yan etki sıklığı açısından her iki
PEG-IFN molekülü birbirine benzerlik göstermekte-
dir. Bu nedenle her iki PEG-IFN molekülü KHC te-
davisinde aynı güvenlikte kullanılabilir. 
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