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Anti HCV seropozitif kiﬂilerde moleküler
HCV RNA test sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people
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Cem Çelik1, Mustafa Gökhan Gözel2, Fatma Day›3, Rakibe Kaygusuz3, Mustafa Zahir Bak›c›4

Özet

Summary

Amaç: Bu araﬂt›rmada, Anti HCV pozitif kiﬂilerin HCV RNA viral
yük miktarlar› incelenerek, akut enfeksiyon sonras› iyileﬂme, kronikleﬂme, hastalar›n tedavi yan›tlar› ve bunlar›n cinsiyet ile iliﬂkisinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: In this study, HCV-RNA levels of patients with positive
values of anti-HCV were determined and the relationship between
gender and recovering after acute infection, chronicity the patients’
response to therapy were evaluated by measuring the quantity of
HCV-RNA viral loads.

Yöntem: Ocak 2005-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda Cumhuriyet
Üniversitesi Araﬂt›rma ve Uygulama Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji
laboratuarlar›nda, Anti HCV pozitif hastalar›n moleküler yöntemlerle çal›ﬂ›lan HCV RNA testlerinin sonuçlar›, laboratuar kay›tlar›ndan geriye dönük olarak incelenmiﬂtir.
Bulgular: Bu araﬂt›rmada 347 hastan›n HCV RNA sonuçlar› incelendi¤inde, Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonunun oldukça yüksek
oranda kronikleﬂme (%79.0) gösterdi¤i, hastalar›n bir k›sm›n›n ise (%
21,0) herhangi bir tedavi almadan iyileﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Anti HCV
test sonuçlar› seropozitif olan kad›nlar›n %76.1’inde, erkeklerin
%82.9’unda HCV RNA testinin pozitif oldu¤u görülmüﬂ ve HCV RNA
test pozitifli¤i yönünden cinsiyetler aras› farkl›l›k anlaml› bulunmam›ﬂt›r (p>0.05). Araﬂt›rmada tedavi gören 185 hastan›n tedavi sürecindeki HCV RNA sonuçlar› incelendi¤inde tedaviye % 56.2 oran›nda olumlu yan›t al›nd›¤› görülürken, hastalar›n %39.5’inde ise bu tedaviye cevap al›namad›¤› görülmüﬂtür. Hastalar›n %4.3’ünde ise relaps geliﬂti¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bu tedavi yan›tlar›n›n istatistiksel olarak cinsiyet
ile önemli bir de¤iﬂiklik göstermedi¤i tespit edilmiﬂtir (p>0.05).
Sonuç: Hepatit C virüsü enfeksiyonunun yüksek oranda kronikleﬂti¤i
ve tedavi baﬂar›lar›n›n k›smen yükseltilmiﬂ olmas›na ra¤men hala arzu
edilen düzeyde olmad›¤› görülmektedir. Bu nedenlerle en önemli
noktan›n hastal›¤›n bulaﬂ yollar›n›n iyi bilinmesi ve bulaﬂ›n önlenmesi
için gerekli tüm önlemlerin al›nmas› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Hepatit C virüsü, kronik Hepatit C enfeksiyonu, viral yük.

epatit C virüsü (HCV), dünyan›n hemen her yerinde endemik olarak bulunan, kronik karaci¤er
hastal›klar›na ve hepatoselüler karsinomaya yol
açabilen, 30–65 nm çap›nda, 9.6 kb uzunlu¤unda, tek ip-
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Methods: The HCV-RNA levels of patients with positive values of
anti-HCV were evaluated retrospectively using laboratory records
in Cumhuriyet University Research and Practice Hospital between
January 2005 and December 2009.
Results: In this study, the HCV RNA results of 347 patients were
evaluated. We determined that Hepatitis C virus (HCV) infection
showed high rates of chronicity (79.0%) and some patients showed
recovery (21.0%) without treatment. HCV-RNA test results were
positive in 76.1% of the women and 82.9% of the men and there
was no correlation between gender and HCV-RNA test sero positivity (p>0.05). When we evaluated the HCV-RNA results of the 185
patients receiving treatment, we observed that the rate of positive
response to treatment was 56.2% and 39.5% of the patients did
not respond to treatment. The relapse rate was 4.3%. Response
rates to therapy were not correlated with gender (p>0.05).
Conclusions: Patients infected with Hepatitis C virus have high
rates of chronic infection and the rate of response to treatment is
still not at desired levels. Therefore, we believe that education
concerning routes of transmission, prevention and taking all necessary measures to prevent contamination are of utmost importance.
Key words: Hepacivirus, chronic Hepatitis C, viral load.

likçikli, pozitif polariteli Flaviviridae ailesinden bir virüstür.[1-3]
Dünyada yaklaﬂ›k 170 milyon insan bu virüs ile enfektedir. Virüs genellikle vücuda parenteral yoldan kan ve
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Gereç ve Yöntem
Geriye dönük olarak elde edilen verilerle yap›lan tan›mlay›c› çal›ﬂman›n materyelini Ocak 2005–Aral›k 2009
tarihleri aras›nda Cumhuriyet Üniversitesi Araﬂt›rma ve
Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlar›nda,
daha önce HCV enfeksiyonu ön tan›s› alm›ﬂ (anti-HCV
pozitif) hastalar›n kan serumlar›nda moleküler yöntemlerle çal›ﬂ›lan HCV-RNA testlerinin sonuçlar› oluﬂturmuﬂtur.

Mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda anti-HCV ölçümleri, ARCHITECT ‹. 2000 SR (ABBOTT) ve AXSYM
(ABBOTT) cihazlar›nda ELISA yöntemi ile yap›lm›ﬂ ve
ayr›ca Inno-Lia HCV Score (INNOGENETICS) kitleri kullan›larak Line immunoassay yöntemi ile do¤rulanm›ﬂt›r. HCV-RNA testleri ise PCR yöntemiyle (COBAS
TaqMan HCV Test, v2.0) çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Hastalar›n belirli zaman aral›klar›nda çal›ﬂ›lan bütün HCV-RNA testlerinin sonuçlar›, laboratuvar kay›tlar› ve hasta dosyalar›ndan geriye dönük olarak incelenmiﬂtir.
Bu araﬂt›rmada enfeksiyonun do¤al seyri hakk›nda fikir
edinebilmek amac›yla HCV enfeksiyonu yönünden henüz
tedavi almam›ﬂ anti-HCV testleri pozitif 347 hastan›n
HCV-RNA test sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir. Hastalarda
tedaviye yan›t durumlar›n› görebilmek amac›yla, tedavileri süresince HCV-RNA test sonuçlar›n› kay›tlardan takip
edebildi¤imiz 185 hasta de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmam›z›n verileri SPSS (version 14.0) program›na yüklenerek, ki-kare testi ve iki yüzde aras›ndaki fark›n önemlilik testi kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir. Verilerimiz tablolarda kat›l›mc› say›s› ve yüzdesi ﬂeklinde belirtilip, yan›lma düzeyi 0.05 olarak al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmam›z Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi
Etik Kurul Baﬂkanl›¤›’n›n 12.02.2008 tarih ve 2008–1/4
numaral› uygunluk karar› ile yap›lm›ﬂt›r.
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kan ürünleriyle ya da kontamine enjektörler ve cerrahi
malzemeler yoluyla girer. Bunun yan› s›ra organ transplantasyonu, tatuaj, akupunktur, cinsel temas, damar içi
ilaç kullan›m› ve aile içi yak›n iliﬂki ile ya da nozokomiyal
olarak da bulaﬂabilece¤i bildirilmektedir. Virüs kan yolu
ile karaci¤ere ulaﬂarak ço¤almakta ve buna ba¤l› olarak
da hastal›k belirtileri ortaya ç›kmaktad›r.[4-6]
Moleküler yöntemlerle serum veya plazmada HCVRNA’n›n gösterilmesi enfeksiyonun tan›s›nda en iyi gösterge olarak kabul edilmektedir.[7] HCV-RNA birkaç gün
içerisinde plazmada saptanabilir. Akut enfeksiyon geçiren
kiﬂilerin %50-85’inde viremi devam eder. Akut enfeksiyonu klinik semptomlarla geçiren kiﬂilerde HCV’nin temizlenmesi daha olas›d›r. Bunun nedeni daha güçlü bir immün cevap geliﬂimidir. Enfeksiyondan aylar sonra
HCV’nin yap›sal ve yap›sal olmayan birçok proteinine
karﬂ› antikorlar kanda bulunur. Ancak kanda antikorlar›n
bulunmas› viral iyileﬂme ile korele de¤ildir. Viral iyileﬂme
büyük ölçüde geniﬂ hücresel immün yan›t ile ilgilidir.[8]
Akut HCV enfeksiyonlar›n›n bir k›sm› kendili¤inden
iyileﬂirken enfekte olan kiﬂilerin %50-80’inde enfeksiyon
kronikleﬂmektedir.[9] HCV enfeksiyonu s›kl›kla asemptomatik seyretti¤i için, ancak siroz ya da son dönem karaci¤er hastal›¤› geliﬂti¤inde semptomlar ortaya ç›kar. Kronik HCV geliﬂen hastalar›n hemen tamam›na yak›n›nda
geçmiﬂte bir akut hepatit geçirme hikâyesi veya hastal›kla ilgili bir ﬂikâyet bulunmamaktad›r.[10]
Kronik HCV tedavisinde en büyük hedef, siroz ve hepatoselüler kanser geliﬂimini ve bunlara ba¤l› olarak oluﬂan ölümleri önleyebilmektir. Günümüzde tüm kronik
HCV hastalar› potansiyel tedavi aday› olarak de¤erlendirilmektedirler. Günümüzde kombine ‘peginterferon ve
ribavirin’ tedavisi standart tedavi olarak uygulanmaktad›r. Bu tedavinin daha da etkin hale getirilebilmesi için
ise çal›ﬂmalar devam etmektedir.[11,12]
Pegile interferonlar, interferon (Peg INF) molekülünün bir polietilen glikole ba¤lanmas›yla oluﬂturulmuﬂtur.
Bu ﬂekilde oluﬂan molekülün renal klirensi azalm›ﬂ, yar›lanma süresi uzam›ﬂt›r.[13]
Bu araﬂt›rmada bölgemizdeki anti-HCV seropozitif kiﬂilerde, moleküler yöntemlerle tespit edilen HCV-RNA
viral yük miktarlar› incelenerek akut enfeksiyon sonras›
kendili¤inden iyileﬂme, kronikleﬂme, tedaviye yan›t, ve relaps durumlar›n›n ve bunlar›n cinsiyet ile iliﬂkisinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Bulgular
Bu çal›ﬂmada, Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda 2005–2009 y›llar› aras›nda anti-HCV pozitif saptanan ve henüz tedavi almam›ﬂ olan 347 hastan›n
HCV-RNA test sonuçlar› de¤erlendirildi. Bu hastalar›n
HCV-RNA test sonuçlar› cinsiyet da¤›l›mlar›na göre ele
al›nd›¤›nda, anti-HCV test sonuçlar› seropozitif olan kad›nlar›n %76.1’inde ve erkeklerin %82.9’unda HCVRNA testi (+) saptand›. ‹ki cinsiyet aras›ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad› (χ2=2.325; p>0.05).
Anti-HCV pozitif 347 hastada HCV-RNA sonuçlar› ve
cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Araﬂt›rmam›zda interferon ve ribavirin tedavisi alan
toplam 185 hastan›n HCV-RNA sonuçlar› kay›tlardan
izlenmiﬂ olup, bu hastalar›n tedaviye yan›t›, yan›ts›zl›¤›
ve relaps oranlar›, cinsiyet da¤›l›mlar› ile birlikte say› ve
yüzde olarak Tablo 2’de belirtilmiﬂtir. Tedavi sonuçlar›
takip edilen hastalardan tedavilerinin 12. haftas›nda
HCV-RNA sonuçlar›nda negatifleﬂme veya en az 2 log
düﬂüﬂ görülmeyen hastalar, tedaviye dirençli olarak de¤erlendirildi. Tedavilerinin sonunda ve sonras›ndaki 6 ay
içerisinde HCV-RNA sonuçlar›nda herhangi bir pozitiflik görülmemesi, tedaviye olumlu cevap olarak kabul
edildi. Tedavinin 12. haftas›nda tedaviye direnç göstermeyen, ancak daha sonraki normal tedavi sürecinde
HCV-RNA sonuçlar›nda tekrar yükselmeler gösteren
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hastalar ise relaps/tekrarlama olarak de¤erlendirildi. Tedaviye al›nan hastalar cinsiyet yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, tedaviye olumlu cevap kad›nlarda %58.6 olarak
bulunurken, bu oran erkeklerde %52.7 olarak tespit edildi. Ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad› (χ2= 0.78; p>0.05).

Tablo 1. Anti-HCV pozitif 347 hastada HCV-RNA sonuçlar› ve cinsiyete göre da¤›l›m›*
Hasta
Testler
HCV-RNA (+)
HCV-RNA (-)

Tart›ﬂma

Araﬂt›rma

Virüslerle bulaﬂan hepatitler aras›nda HCV’nin önemi
gittikçe artmaktad›r. Kronik viral hepatitlerin %40’› HCV
nedeniyle olup, her y›l 10.000 kiﬂinin ölümüne yol açmaktad›r. Parenteral bulaﬂ d›ﬂ›nda bulaﬂ ﬂekillerinin de gösterilmiﬂ olmas›, virüsün önemini daha da art›rmaktad›r.[6]
Araﬂt›rmam›zda, anti-HCV testi seropozitif hastalarda HCV-RNA pozitif ve negatiflikleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunun için anti-HCV testi pozitif olan ve HCV enfeksiyonu yönünden henüz hiç tedavi almam›ﬂ 347 hasta çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Hiç tedavi almam›ﬂ olan bu gruptaki
hastalar›n %21’inin kan serumunda anti-HCV testi pozitif bulunurken, HCV-RNA testinin negatif olmas›, bu
kiﬂilerde akut HCV enfeksiyonunu takiben iyileﬂmenin
oldu¤una iﬂaret etmektedir. Di¤er taraftan bu hastalar›n
büyük ço¤unlu¤unda (%79), 3-6 ayl›k dönemlerde tekrar
yap›lan moleküler testlerde HCV-RNA’lar›n kaybolmamas›, bu kiﬂilerde enfeksiyonun, akut dönemin ard›ndan
kronikleﬂti¤ini göstermektedir (Tablo 1).
Baﬂka ülkelerde ve ülkemizde yap›lan baz› çal›ﬂmalarda bizim sonuçlara benzer kronikleﬂme oranlar› bildirilmiﬂtir.[14-20] Kendal ve ark[21] Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yapt›klar› bir araﬂt›rmada, anti-HCV pozitif hastalar›n %56’s›nda HCV-RNA testini pozitif bulmuﬂlard›r.
Bu oran bizim araﬂt›rmam›zdaki sonuçlara göre daha düﬂük düzeydedir. Bu durumun araﬂt›rmalardaki hasta say›lar› ile iliﬂkili olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Yap›lan baz› çal›ﬂmalarda erkek cinsiyet HCV kronikleﬂmesinde bir risk faktörü olarak bildirilmektedir.[22] Bizim çal›ﬂmam›zda kronikleﬂme oran›n›n, erkeklerde kad›nlara göre biraz daha yüksek bulunmas› istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r (p>0.05; Tablo 1). Yurdumuzda yap›lan farkl› çal›ﬂmalarda araﬂt›r›c›lar, HCV enfeksiyonu ile cinsiyet da¤›l›m› aras›nda, araﬂt›rmam›za paralel olarak anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.[21,23,24]
Araﬂt›rmam›zda, tedavi alan, tedavi süresinde ve sonras›nda kontrol sonuçlar›na ulaﬂabildi¤imiz toplam 185
hasta ayr›ca incelenmiﬂtir. Bu hastalar›n %56’s›nda tedaviye olumlu cevap al›nd›¤›, tedavi süresinde ve tedaviden
sonraki 6 ayl›k dönemde yap›lan takipleri sonucunda,
HCV-RNA testinin negatif bulundu¤u (kal›c› virolojik
yan›t) tespit edilmiﬂtir. Buna karﬂ›n, %40’›nda ise tedaviye yan›t al›nmad›¤› ve HCV-RNA testinin pozitif ç›kmaya devam etti¤i (yan›ts›zl›k) anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Enfeksiyonun
tekrarlama/relaps oran› ise oldukça düﬂüktür (%4).
58

Anti-HCV (+)

Say›
%
Say›
%
Say›
%

Kad›n

Erkek

Toplam

153
76.1
48
23.9
201
100.0

121
82.9
25
17.1
146
100.0

274
79.0
73
21.0
347
100.0

*(χ2=2.325; p>0.05)

HCV enfeksiyonu taﬂ›yan hastalar›n tedavisi ile ilgili
olarak yurt d›ﬂ›nda[25-28] ve yurdumuzda[29,30] yap›lan baz› çal›ﬂmalarda da bizim sonuçlara benzer kal›c› virolojik yan›t
oranlar› bildirilmiﬂtir. Gedik ve arkadaﬂlar›,[31] genel anlamda ribavirin ile birlikte kullan›lan farkl› interferonlar›n etkinliklerini karﬂ›laﬂt›rd›klar› bir araﬂt›rmada, HCV enfeksiyonu taﬂ›yan hastalarda kal›c› virolojik yan›t oran›n› klasik
interferon grubunda %63, pegile interferon grubunda ise
%73 olarak bulmuﬂlard›r. Bulunan bu interferon de¤erleri
aras›ndaki farkl›l›¤›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› da
araﬂt›r›c›larca bildirilmiﬂtir. Aygen ve arkadaﬂlar›n›n[32] yapt›klar› çok merkezli bir araﬂt›rmada, HCV taﬂ›yan 22 hastan›n 44 hafta süre ile tedavi edildiklerinde, hastalar›n
%70’inde kal›c› virolojik yan›t al›nd›¤› bildirilmiﬂtir. Yine
bu araﬂt›rmada hastalar›n %10’unda relaps görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Bu sonuçlar, araﬂt›rmam›zdaki sonuçlara göre daha yüksektir. Aygen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂt›¤› 22 hastan›n
yaﬂ, cinsiyet, karaci¤er harabiyeti durumu, genel sa¤l›k durumu gibi özelliklerinin bu farkl›l›kta rol oynam›ﬂ olabilece¤i düﬂünülmektedir. Özgünefi ve arkadaﬂlar›[33] da standart
interferon grubunda %58, pegile interferon grubunda ise
%67’lik kal›c› virolojik yan›t oranlar› elde ettiklerini bildirmiﬂlerdir. Bu araﬂt›rmada al›nan sonuçlar›n, bizim sonuçlara oldukça yak›n oldu¤u görülmektedir. Sünbül ve arkadaﬂlar›[34] ise 87 kronik HCV hastas› ile yapt›klar› bir araﬂt›rmada, tedavi alan hastalar›n %52’sinde kal›c› virolojik yan›t elde ettiklerini bildirmiﬂler ve kombine HCV tedavisi alan

Tablo 2. Tedavi alan 185 hastada tedaviye yan›t durumlar› ve cinsiyete göre da¤›l›m›*
Hasta
Testler
Tedaviye yan›t (+)
Tedaviye yan›t (-)
Tekrarlama (relaps)
Toplam

Say›
%
Say›
%
Say›
%
Say›
%

*(χ2=0.789; p>0.05)
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Kad›n

Erkek

Toplam

65
58.6
42
37.8
4
3.6
111
100

39
52.7
31
41.9
4
5.4
74
100

104
56.2
73
39.5
8
4.3
185
100

hastalarda %5.2-6.1 oranlar›nda relaps bulmuﬂlard›r. Ortaya ç›kan bu sonuçlar bizim sonuçlar›m›zla uyumludur.
Araﬂt›rmam›zda tedavi alan hastalarda tedaviye cevap
durumlar›n›n cinsiyetlere göre da¤›l›m› da incelenmiﬂ, ancak erkek ve kad›n hastalar aras›nda cinsiyet yönünden istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r (p>0.05).
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