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lkemizin önemli saùlık sorunlarından biri de
ölümcül hastalıklara yol açan viral hepatitlerdir. 965 yılında hepatit B virusu’nun
(HBV), 970 yılında hepatit A virusunun, 977 yılında hepatit D (delta) (HDV) virusunun, 989’da hepatit C virusu’nun (HCV) nun, 990’da hepatit E virusunun ve 99 yılında hepatit G virusunun tanınması, özellikle B, C, D viruslarının kronikleüme özelliklerinin gösterilmesi, kronik karaciùer hastalıklarının etiyolojisinde bu virusların önemli rol oynadıùını düüündürmektedir.
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Hepatit B Virus (HBV) infeksiyonu tüm ülkelerin olduùu gibi, ülkemizin de en önemli saùlık sorunlarından biridir. Dünya nüfusunun yaklaüık üçte biri’nin (2 milyar insan) bu virusla karüılaütıùının serolojik delilleri söz konusudur. Yine, yaklaüık 400
milyon kiüinin bu virusu taüıdıùı tahmin edilmektedir. Her yıl bir milyondan fazla insan HBV ile ilgili
kronik karaciùer hastalıklarından (siroz ve hepatosellüler karsinoma) ölmektedir. Ülkemizde de yaklaüık 3-4 milyon insanın bu virusu taüıdıùı bilinmektedir.
Hepatit B virusu akut ve kronik hepatitler, karaciùer sirozu ve hepatosellüler karsinomanın baülıca
nedenlerindendir. Peri-natal ve çocukluk döneminde infeksiyon subklinik veya anikterik bir seyir
gösterir ve oldukça yüksek kronikleüme riski taüır.
Kronikleüme oranı % 70-90 arasında deùiüir. EriüGüncel Gastroenteroloji 7/3

kinlerde ise bu risk oldukça düüük olup, yaklaüık %
5 civarındadır. Kronik B hepatitinin doùal seyrinde
üç klinik tablo söz konusudur:
A. HBeAg pozitif kronik hepatit: Klinik, biyoüimik
ve histopatolojik kronik hepatit bulguları ile birlikte
serolojik olarak HBsAg ve HBeAg pozitifliùi ve serum HBV-DNA’sının 00.000 kopi / ml ‘den fazla olması ile karakterizedir.
B. HBeAg negatif kronik hepatit: Klinik, biyoüimik
ve histopatolojik kronik hepatit bulguları ile birlikte
serolojik olarak HBsAg pozitifliùi, HBeAg negatifliùi
ve serum HBV-DNA ‘sının yine 00.000 kopi / ml’den fazla olması ile karakterizedir.
C. únaktif HBsAg taüıyıcılıùı: Klinik, biyoüimik ve
histopatolojik bulguların normal olmasına raùmen, HBsAg’nin 6 aydan fazla, devamlı pozitif olması ile karakterizedir. HBeAg negatif ve Anti-HBe
pozitif’dir. HBV-DNA’sı PCR ile negatif veya çok düüük düzeylerdedir. Kronik hepatit B ’nin klinik tabloları ve özellikleri (Tablo )’de belirtilmiütir.
Tablo . Kronik Hepatit B’ nin klinik tabloları
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Ayrıca, son yıllarda yapılan birçok araütırma ile
HBV infeksiyonunun, dolaüımda HBsAg yokluùunda dahi, persiste ettiùi gösterilmiütir. Buna "occult
HBV infeksiyonu" denilmektedir. Bu infeksiyon, çoùunlukla HBV antijenlerine karüı pozitif antikorlarla
(anti-HBc±anti-HBs) birliktedir. Günümüzde, bu "occult" infeksiyonda HBV-DNA ‘sının integre veya serbest episomal formlarının varlıklarının delilleri söz
konusudur. Sonuç olarak, "occult" infeksiyonda, viral replikasyon ve gen expresyonunun belirgin
süpresyonundan bahsedilmektedir.
Hepatit D virusu defektli bir virus olup, hastalık
yapması için HBV’na gereksinimi vardır. HDV infeksiyonu ko-infeksiyon ve süper- infeksiyon olmak
üzere iki üekilde görülebilir. Son yıllarda karaciùer
transplantasyonlarından sonra görülen ve latent
seyir gösteren üçüncü bir infeksiyon üekli de tanınmaktadır. Karaciùer hastalıùının bulguları söz konusu deùildir. Ko-infeksiyonun kronikleüme oranı %
2-7 arasında olmasına raùmen, süper infeksiyonun
kronikleüme oranı % 90’na yaklaümaktadır. Kronik
D hepatiti aùır ve ilerleyici bir seyir gösterir, vakaların yaklaüık % 70’inde siroza neden olur. Dünyada yaklaüık 400 milyon HBsAg taüıyıcısının % 5’nin
HDV ile infekte olduùu ileri sürülmektedir. Akdeniz
ülkelerinde olduùu gibi, ülkemizde de HDV infeksiyonuna endemik olarak rastlanmaktadır. Son yıllarda, HDV infeksiyonunda belirgin bir azalmanın
olduùu dikkati çekmektedir. Bu azalmanın baülıca
nedenleri HBV’na karüı aüılama, sosyo-ekonomik
koüullarda iyileüme ve HBV’na karüı alınan genel
korunma yöntemlerinin baüarılı bir üekilde uygulanmasıdır. HDV infeksiyonunun tanısı için AntiHDV antikorlarından (Ig M ve özellikle Ig G) ve serumda HDV-RNA‘dan yararlanılır. Ülkemizde, özellikle Doùu ve Güneydoùu Anadolu bölgesinde,
HDV infeksiyonu önemini korumaktadır. Son yıllarda yapılan çalıümalarda, hepatosellüler karsinoma riskinin, eski bilgilerin aksine, fazla olduùu ileri
sürülmektedir.
Hepatit C virusunun neden olduùu C tipi viral hepatit yine dünyanın baülıca saùlık problemlerinden biridir. Yaklaüık 70 milyon insan HCV ile infektedir. Avrupa’da prevalans % 0.5-2 arasında
deùiümektedir. Amerika’da 4 milyon, Batı Avrupa’da 5 milyon kronik HCV taüıyıcısı vardır. Ülkemizde Anti-HCV pozitifliùi %  civarında olmasına
raùmen, kronik hepatit ve karaciùer sirozundaki
katkısı yaklaüık % 25 civarındadır. HCV’nun önemli özelliklerinden biri oldukça yüksek oranlarda (%
85 civarında) kronikleümesi, diùeri ise kronik infeksiyonun genelde asemptomatik seyretmesidir.
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Geliümiü ülkelerde HCV’u akut hepatitin % 20’sinden, kronik hepatitin % 70’inden, karaciùer sirozunun % 40’ından, hepatosellüler karsinomanın
% 60’ından ve karaciùer transplantasyonunun
% 30’undan sorumlu tutulmaktadır.
Konuya üç üekilde yaklaüım saùlanacaktır:
. Ülkemizde kronik hepatitlerin etiyolojisi ve son
dekattaki deùiüiklikler
2. Ülkemizde karaciùer sirozunun etiyolojisi ve son
dekattaki deùiüiklikler
3. Hepatoselüler karsinoma sıklıùı ve etiyolojisi

ÜLKEM‹ZDE KRON‹K HEPAT‹TLER‹N
ET‹YOLOJ‹S‹ VE SON DEKATTAK‹
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Kronik hepatitlerin ilerleyerek karaciùer sirozuna,
bir bölümünün de hepatosellüler karsinoma’ya dönüümesi ve bir kısım etiyolojik etkenin önlenebilir
olması önemini daha da arttırmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalıümalarda elde edilen sonuçlar ülkeden ülkeye etiyolojik daùılımın deùiüebildiùini göstermektedir. Bu amaçla, Bilim Dalımızda,
Mart 997-Aralık 200 tarihleri arasında, tanıları
karaciùer ponksiyon biyopsisi ile kesinleütirilen,
04 vakanın etiyolojik daùılımı Tablo 2’de gösterilmiütir.
Tablo 2. Kronik hepatitlerde etiyolojik daùılım
(Mart 997-Aralık 200)
Etiyoloji

Vaka Sayısı

%

HBV

622

56.4

HCV

42

38.

HDV

32

2.9

HBV+HCV

8

0.7

OúH

2

.9

.04

00

*HBcAg: %4 Anti HBe: %59
Toplam

Kronik hepatit etiyolojisinde HBV ve HCV viruslarının belirgin etiyolojik faktörler olduùu dikkati çekmiütir. Hepatit B virusunun katkısı % 56.4 ve
HCV’nin katkısı % 38. bulunmuütur. HDV’nin katkısı ise sadece % 2.9 dur. Oto-immun hepatitin etiyolojik faktör olarak katkısı % .9 dur. Kronik hepatit
B’nin % 4’nin HBeAg pozitif, % 59’nun HBeAg negatif kronik hepatit B olduùu saptanmıütır. Bu serimizde kriptojenik kronik hepatit vakalarına rastlanmamıütır. HBV+HCV % 0.7 oranında tespit
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Tablo 3. Kronik hepatit: yıllara göre etiyolojik deùiüim
Etiyoloji

99-994

994-997
%
46.5

Mart 997-Aralık 200

HBV

%
56

%
56.4

HCV

23

35

38.

HDV

6.8

4.5

2.9

HBV+HCV

3

3

0.7

OúH

.5

.5

.9

Kriptojenik

9

8.9

0

úlaç

0.7

0.2

0

Vaka Sayıları

296

527

.04

edilmiütir. Tablo 3’de görüldüùü gibi 99-994,
994-997 ve Mart 997-Aralık 200 tarihleri arasında yapmıü olduùumuz kronik hepatitlerin etiyolojik daùılımındaki deùiüiklikleri üu üekilde özetleyebiliriz. HBV’nin katkısı oynamalar olmakla birlikte % 50’nin üzerindedir. HCV’nin katkısında ise belirgin bir artıü dikkati çekmektedir. 99-994 tarihleri arasında HCV’nin katkısı % 23 iken Mart 997Aralık 200 tarihleri arasında oran % 38.’e ulaümıütır. HDV’nun katkısında ise belirgin azalmanın
olduùu görülmüütür. Oran % 6.8’den % 2.9’a kadar
gerilemiütir. Oto-immun hepatit, ilaç ve kriptojenik
hepatit oranlarında ise bir farklılık dikkati çekmemiütir. Sonuç olarak ülkemizde kronik hepatit etiyolojisinde HBV’nin birinci sırada olduùu ve önemini
koruduùu, HCV’nin gittikçe artan oranlarda olmak
üzere ikinci sırada yer aldıùı, HDV’nin etiyolojik
katkısının azaldıùı dikkatimizi çekmiütir. Kronik Viral Hepatitler açısından deùerlendirildiùinde; kronik hepatitlerin etiyolojisinde % 97.4 oranında rol
oynadıùı görülmektedir.
únaktif HBsAg Taüıyıcılıùı:
Ülkemiz için ciddi bir saùlık sorunu olan HBV infeksiyonu spektrumu içinde önemli bir yer tutan inaktif HBsAg taüıyıcılıùı eskiden asemptomatik HBsAg
taüıyıcılıùı veya saùlıklı HBsAg taüıyıcılıùı gibi isimlerle de bilinmekte idi. únaktif HBsAg taüıyıcılıùı görülme oranı % 5-0 arasında deùiümekte olup, ortalama % 7 civarındadır. Bilim dalımızda, 987-995
yılları arasında izlediùimiz ve retrospektif deùerlendiùimiz 372 vakayı kapsayan inaktif HBsAg taüıyıcılıùı çalıümamızda aüaùıda belirtilen özellikler dikkatimizi çekmiütir: . Tüm vakaların % 7.5’nin 2040 yaü arasında bulunduùu ve % 58.3’nün erkek, %
4.7’sinin kadın olduùu saptanmıütır. Vakaların
büyük çoùunluùunda klinik (% 87) ve biyoüimik (%
80–92) bulgular normal bulunmuütur. Hastaların %
3’ünde bulunan hepatomegalinin sıklıkla hepaGG

tosteatoza, % 8-20’sinde saptanan nonspesifik aminotransferaz yüksekliùinin (normalin 2 katından
az) ise kronik hepatit dıüı nedenlere (steatoz, ilaç)
baùlı olduùu belirlenmiütir. úleriye dönük izlenen
256 hastanın 58’inde izleme süresi 3 yılın üzerinde
olup, HSK geliüen vaka olmamıütır. Hastaların
HBsAg/Anti-HBs serokonversiyon insidensi % .
bulunmuütur. Sonuç olarak, inaktif HBsAg taüıyıcılıùının selim bir hastalık tablosu olduùu, HSK riskinin
eskiden belirtildiùi gibi çok abartılmaması gerektiùi ve yılda bir kez izlenmelerinin yeterli olduùu sonucuna varılmıütır.

ÜLKEM‹ZDE KARAC‹⁄ER S‹ROZUNUN
ET‹YOLOJ‹S‹ VE SON DEKATTAK‹
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Saùlık sorunlarımızın önemli nedenlerinden biride
ölümcül bir hastalık olan karaciùer sirozudur. Baülıca iki neden kronikleüen viral hepatitler ve alkoldür. Batı ülkelerinde karaciùer sirozuna yol açan
en önemli neden alkol kullanımıdır. Uzakdoùu, Orta-Doùu ve bu kuüakta yer alan ülkemizde ise baülıca neden kronik viral hepatitlerdir.
Son 0 yılda moleküler biyolojideki ilerlemeler, kronik hepatit C’nin viroloji ve serolojisi, epidemiyolojisi, klinik özellikleri, tanı ve tedavisindeki geliümeler, özellikle HBV’ye nazaran kronikleüme özelliùinin çok daha yüksek oranlarda olması, bu virusun
önemini daha da arttırmıütır. Bu nedenle karaciùer
sirozunun etiyolojisindeki deùiüiklikleri ve HCV’nın
katkısını araütırmak amacıyla 998-200 yılları
arasında tanısı karaciùer ponksiyon biyopsisi veya
laparoskopi ile kesinleütirilmiü 573 vaka deùerlendirilmiütir. Tablo 4’de görüldüùü gibi viral hepatitlerin katkısı % 55., alkolün katkısı % 2.4, alkol+viral hepatitlerin katkısı % 4 bulunmuütur. Diùer nedenlerin (metabolik hastalıklar, primer biliyer siroz,
primer sklerozan kolanjit, oto-immun hepatit gibi)
katkısı % 2. oranındadır. Kriptojenik siroz oranı
ise % 6.4’dır.
Tablo 4. Karaciùer sirozu etiyolojisi
Etiyolojik

Vaka Sayısı

%

36

55.

Kriptojenik

94

6.4

Alkol

7

2.4

Viral

Alkol+Viral

23

4

Diùerleri

69

2.

Toplam

573
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Tablo 5’de görüldüùü gibi viral hepatitlerin katkıları deùerlendirildiùinde; HBV’nin katkısı % 45.9 ,
HCV’nun katkısı % 3.3, HDV’nun katkısı % 9.6 bulunmuütur. HBV’u+ HCV’nun birlikteliùi ise % 3.2
oranındadır. Bu araütırma, ülkemizde viral hepatitlerin (HBV, HCV ve HDV) baülıca siroz nedeni olduùunu kanıtlamaktadır. Özellikle HBV’u en önemli
etiyolojik neden olarak önemini korumaktadır. Ayrıca, sebebi bilinmeyen (kriptojenik) nedenlerde
de büyük oranlarda azalmalar olmakla birlikte (%
33.4’den % 6.4’e), yine de dikkat çekici oranlardadır. Çeüitli yıllar arasında, karaciùer sirozu etiyolojisine yönelik yapmıü olduùumuz araütırmalar toplu
halde Tablo 6’da gösterilmiütir.
Karaciùer sirozunun etiyolojisine yönelik yapmıü
olduùumuz araütırmalarda dikkati çeken baülıca
özellikleri aüaùıda belirtildiùi üekilde özetleyebiliriz:
. Son 0 yılda, özelllikle HCV’nun katkısı bilindikten sonra, viral etiyoloji ve kriptojenik siroz oranlarında önemli bir deùiüiklik görülmemektedir. Alkolik siroz ve diùer nedenlere baùlı siroz oranlarında
hafif artıülar söz konusudur. Bunu alkol tüketiminin
artması ve diùer siroz nedenlerinin daha iyi bilinmesi ile açıklamak mümkündür.
2. Son 0 yılda HBV’nin katkısının yaklaüık % 0
oranında azaldıùı, HCV’nun katkısının ise deùiüiklikler göstermekle birlikte, % 5-0 arasında deùiüen
oranlarda arttıùı, HDV’nun katkısında ise oynamalar olmakla birlikte, belirgin deùiüikliklerin olmadıùı ve aynı oranlarda katkıda bulunduùu dikkati
çekmiütir. HBV’nin katkı oranının azalması korunma koüullarının daha iyi bilinmesi, aüılanmanın
benimsenmesi ve yaygınlaütırılması ile açıklanabilir. HCV’nun artıüı ise, tanı yöntemlerinin duyarlılıklarının arttırılması ve daha iyi tanınmasına baùlanabilir.
3. Sonuç olarak karaciùer sirozunun etiyolojisinde
% 60’a varan oranlarda viral hepatitlerin (% 55.-%
59.5) katkılarının olduùu kanıtlanmıütır (Tablo 7).

HEPATOSELÜLER KARS‹NOMA SIKLI⁄I
VE ET‹YOLOJ‹S‹
Hepatoselüler karsinoma (HSK)’nın prevalansı ve
etiyolojisi dünyanın deùiüik bölgelerinde önemli
farklılıklar göstermektedir. Düüük riskli ülkeler Avrupa ve Amerika’da, yüksek riskli ülkeler Afrika ve
Asya’da yer almaktadır. Ülkemiz bu düüük ve yüksek riskli ülkeler arasında bulunmaktadır (Tablo 8).
Tablo 5. Karaciùer sirozu etiyolojisi: Viral hepatit (998200)
Etiyolojik

Vaka Sayısı

%

Viral

45

45.9

Kriptojenik

99

3.3

Alkol

62

9.6

Alkol+Viral

0

3.2

Toplam

36

00

Tablo 6. Karaciùer sirozu: Yıllara göre etiyolojik deùiüim
Etiyoloji

983-993

994-997

998-200

%
48.6

%
42.6

%
55.

Viral
Kriptojenik

33.6

42.6

55.

Alkol

33.4

6.8

6.4

Alkol+Viral

0.6

0.9

2.4

Diùerleri

7.4

8.9

2.

Tablo 7. Karaciùer sirozu: Viral etiyolojinin yıllara göre
deùiüimi
994-997

998-200

HBV

%
56.6

%
42.6

%
45.9

HCV

25.2

34.5

45.9

HDV

4.6

5.7

9.6

HBV+HCV

3.7

.2

3.2

Toplam

246

249

573

Etiyoloji

990-993

Tablo 8. HCC’de etiyoloji
Düüük Riskli Ülkeler

Japonya

Avrupa-Amerika
%
HBV

<5

HCV
HDV
Kriptojenik

%

Türkiye

Yüksek Riskli Ülkeler

úst

Genel

%

%

%

56

60

Afrika-Asya

20

42

60

50

5

2

<0

<5

<20

7

6

.30

2

3

HBV+HDV

190
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Karaciùer sirozunda HSK’nın yıllık insidensi % 2-8
arasında deùiümektedir. Yıllık görülme sayısı
500.000’ni aümaktadır. Belirlenmiü risk faktörleri sirozun varlıùı, erkek cinsiyet ve yoùun alkol kullanımıdır. Baülıca ölüm nedenleri arasında 3. sırayı
almaktadır. Genellikle siroz zemininde geliüirken,
non-sirotik karaciùerde de görülebilir. Sirozlu hastalarda akut dekompanzasyona neden olurken,
nadiren fülminan veya subfülminan karaciùer
yetmezliùi tablosuna yol açabilir. Ekim 994-Ocak
2000 tarihleri arasında kesin tanı konmuü 52 karaciùer sirozunda HSK sıklıùı ve etiyolojisini araütırmak amacıyla, serum alfa-fetoprotein (AFP) ve karaciùer ultrasonografisinden yararlanılarak yapılan, ileriye dönük bir çalıümada, ülkemizde karaciùer sirozunda HSK prevalansının % 3 (66 vaka) olduùu saptanmıütır. HSK etiyolojisinde HBV’nin % 42,
Alkolün % 7, HCV’nun % 5, HDV’nun % 8 ve birden fazla faktörün % 6 oranında rol oynadıùı saptanırken, % 2’sinde etiyolojik faktör belirlenememiütir (Tablo 9). Sonuç olarak, ülkemizde HSK etiyolojisinde, viral hepatitlerin % 65 oranında katkısının
bulunduùu belirlenmiütir. Ayrıca, AFP’nin 00 ng/
ml ve üzerinde bulunması ile birlikte, karaciùer
US’sinde kütle bulunmasının HSK için duyarlılıùı %

Tablo 9. Serimizde etiyolojik daùılım (HCV, 66 Vaka)
%
HBV

28

42.4

HCV

0

5

HDV

5

7.6

Alkol



6.7

Kriptojenik

8

2.7

%
37

56.

4

2.2**

*  HCV, 5 HDV, 3 Alkol
**Alkol+3 HBV

00, özgüllüùü % 92 ve doùruluùu % 92.5 olarak
bulunmuütur.
Özetle, ülkemizde kronik hepatit, karaciùer sirozu
ve hepatoselüler karsinoma etiyolojisinde HBV,
HCV ve daha az oranlarda HDV’nun önemli rol oynadıùı bir kez daha kanıtlanmıü olmaktadır.
HBV’nin 2. yüz yılın ilk dekatında da önemini koruduùu, HCV’nun artan oranlarda etkinliùinin dikkat çektiùi, HDV’nun bazı yöreler (Doùu- güneydoùu bölgeleri) hariç, azalma gösterdiùi saptanmıütır.
Ayrıca, korunma tedbirleri ve aüılamanın yeterince yapılamadıùı sonucuna varılmıütır
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