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Giriş ve Amaç 

• HCV, Flaviviridae ailesinden 40-50 nm büyüklüğünde, lipid zarf 
taşıyan pozitif sarmallı tek zincirli RNA virüsü 

 

• Akut Hepatit C(AHC)‘de  

• %70-80 asemptomatik , 

• %10-30 sarılık ,bulantı, kusma  

• %50-85'inde kronik hepatit gelişmekte 



• Kronik Hepatit C (KHC),  en az altı ay boyunca serumda HCV 
RNA’nın saptanması 

• KHC’de % 70’i asemptomatik , %20’de 20-30 yıl içinde siroz  

• Siroz tanısı konulduktan sonra, yıllık  %1-4 hepatoselüler 
kanser(HSK), %3-6 hepatik dekompanzasyon gelişme oranı 

• Hepatik dekompanzasyon sonrasında 1 yıl içerisinde %15-20 
oranında ölüm 

 



Epidemiyoloji 

• Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ; 

• Dünya nüfusunun yaklaşık %3’ü virüs ile enfekte  

• 210 milyondan fazla insan kronik taşıyıcı 

• En düşük prevalans Kuzey Avrupa’da; İngiltere ve İskandinav 
ülkelerinden (% 1’in altında) 

• Prevalansın yüksek olduğu ülkeler ise Asya ve Afrika’da , en 
yüksek prevalans  Mısır’dan (% 15-20) bildirilmiştir 

 



Epidemiyoloji 

• Ülkemizde anti-HCV pozitifliği  %0,54  

• Prevalans oranlarının yüksek olduğu iller: 

   - Afyon’da %1,03-1,75  

   - Erzurum’da %1,2 

   - İzmir’de %1,3  

   -Tokat’ta %2,1 

• Dominant : genotip 1b 



Tedavi 

• KHC’de ilk tedavi 1991'de standart alfa interferon(IFN) monoterapisi  
 24 haftalık tedavi ile kalıcı virolojik yanıt(KVY) oranları yaklaşık %6  
 48 haftaya uzatıldığında KVY oranları %16  
 
• 1997'de IFN'nin yanına ribavirin (RBV) tedavisi eklendi 
 24 haftalık tedavide KVY oranları %34 
 48 haftalık tedavide KVY  %42 
 
• 2001'de IFN'nun yarı ömrü pegilasyon ile uzatılarak virolojik yanıt 

oranları arttırılmaya çalışılmış. 
  Peg-IFN+RBV’nin 48 haftalık tedavisi ile KVY oranları %56'ya 

yükseldi 
 Yeterli tedavi oranına ulaşılamamış ve yan etki oranları 

azaltılamamıştır.  
 



Tedavi 

• İlk direk etkili antiviral ajanlar (DEA); proteaz inhibitörleri, 
telaprevir ve boseprevir 

 Monoterapide direnç gelişimi gözlendiği için 2011'de Peg-IFN 
ve RBV ile birlikte kullanılmak üzere onay almış ve KVY oranları 
%80 civarına yükselmiş 

• 2014 yılında genotip 1 hastalarında kullanılmak üzere 3 yeni 
DEA ilaç lisans almıştır. 

 Proteaz inhibitörü simeprevir 

  RNA polimeraz inhibitörü sofosbuvir (SOF)  

  NS5A inhibitörü daclatasvir 



Tedavi 

• Ledipasvir (NS5A inhibitörü) ile SOF (NS5B inhibitörü) ve  

• 3’lü Paritaprevir(N3/4A), Ombitasvir(NS5A), Ritonavir ile 
Dasabuvir(NS5B inhibitörü)  

• %90’ların üzerinde KVY 



Tedavi 

• Ülkemizde güncel Hepatit C tedavisi kuralları, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 1 
Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama 
Tebliğinde 25 Mart 2017 Tebliği ile yapılan değişikliğin işlendiği 
güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ta belirtilmiştir. 

 

• Güncel DEA tedavi seçenekleri : 

 SOF ± RBV 

 SOF/LDV ± RBV 

 PTV-RTV/OBV + RBV 

 PTV-RTV/OBV ± DSV ± RBV 



… 

• Kalıcı virolojik yanıt(KVY): Tedavi sona erdikten 12 hafta (KVY12) veya 24 hafta 
sonrasında (KVY24) HCV RNA’nın ≤15 IU/ml düşmesi 

• Hızlı virolojik yanıt(HVY): Tedavinin dördüncü haftasında HCV RNA’nın 
negatifleşmesi 

• Erken virolojik yanıt: Tedavinin on ikinci haftasında HCV RNA düzeyinin 
negatifleşmesi 

• Yavaş virolojik yanıt: HCV RNA’nın 12. haftada en az iki log düşmesi, ancak 24. 
haftada negatifleşmesi 

• Tedavi sonu yanıt(TSY):Tedavi bitiminde HCV RNA’nın saptanamaması  

• Relaps: TSY elde edilen bir kişide HCV RNA’nın tekrar tespit edilmesi  

• Tam yanıtsız: Tedavinin 24. haftasında HCV RNA değeri 2 log’dan daha az düşmesi 

• Kısmi yanıt: HCV RNA’nın 2 log’dan fazla düşmesi ancak hiç negatifleşmemesi 



Araç ve Yöntem 

• Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’nun 21/12/2017 tarihli ve 2017/364 sayılı onayı  

• MEÜ SUAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Polikliniği tarafından 01/01/2016 ve 31/12/2017 tarihleri 
arasında takipli 

• Kronik  Hepatit C tanısı  

• ≥18 yaş  

• DEA tedavi başlanan   

• n=113 



Hastaların Dosyalarının Taranması 

• Retrospektif  

• Sosyodemografik özellikleri(yaş, cinsiyet) 

• Naiv veya tedavi deneyimli( nüks/ yanıtsız) 

• Komorbiditesi, ek ilaç kullanımı  

• HCV genotip tayini sonuçları  

• Karaciğer biyopsisi yapılmış ise İshak skoruna göre 
hesaplanmış olan Grade (Derece) ve Stage (Evre) skorları 

 



• Tedavi öncesi HCV-RNA düzeyi(real-time PCR ) 

• ALT, AST, AFP, INR, albumin, kreatin, total bilirubin değerleri 

• Tedavi öncesi ve sonrası hemoglobin , platelet, MPV(mean 
platelet volume) değerleri, APRİ(AST/platelet oranı indeksi) 
skorları  

• Tedavinin 1. ayında , tedavi sonunda ve tedaviden sonraki 3.  
6. ve 12.aylarda tekrarlanan HCV RNA ve ALT değerleri 
kaydedildi. 

 

 



Verilerin İstatiksel Analizi 

• SPSS 17 paket programı 

• P <0.05 istatiksel olarak anlamlı 

 



Bulgular 

• 113 hastanın  

 58 tanesi (%51,3) kadın 

 55 tanesi (%48,7) erkek  

 

 Hastaların yaşları 18-85 arasında 

 ortalama yaş 52 ±19,1 

 35 tanesi 40 yaşın altında  

 

49% 51% 

Erkek Kadın 



• 60 hasta(%53,1) naiv 

 

• 53 hasta(%46,9) tedavi deneyimli 

 49 tanesi ikili tedavi deneyimi (peg. IFN-RBV) 

 4’ü 3’lü tedavi deneyimi (telepravir/bosepravir-RBV-peg.IFN)  

 

 8(%7,1)’i yanıtsız  

 45 (%39.8)’i nüks 



Genotip dağılımı 

• 93 tanesi (%82,3) genotip 1 
    54(%47,8)’ü genotip 1b 

    39 (%34,5)’u genotip 1a 

• 8 tanesi (%7,1) genotip 2 

• 7 tanesi (%6,2) genotip 3 

• 5 tanesi (%4,4) genotip 4 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 



• 105(%92,9)’i non sirotik 

• 8(%7,1)’i child A sirozu 

 

• Komorbidite 25 hastada(%21,) 

• Ek ilaç kullanımı 14 hastada(%12,4) 

• Koinfeksiyonu olan hasta yoktu.  

 

 

93% 

7% 

Non sirotik Child A 





 N(%) 

YOK 88(%78,6) 

HT 14(%12,4) 

DM 4(%3,5) 

KBH 4(%3,5) 

HEMATOLOJİK HASTALIK 2(%1,8) 

KAH 1(%0,9) 

HİPOTİROİDİ 1(%0,9) 

OSTEOPOROZ 1(%0,9) 

Tablo 5. Komorbidite 





Tablo 4. Tedavi  

N (%)  

Naiv  
Tedavi deneyimli    Peg IFN+ RBV  
                                  Peg IFN + RBV + BOC/TVR  
Tedavi deneyimli    Nüks  
                                  Yanıtsız  

60 (%53,1)  
49 (%43,4) 

4 (%3,5) 
45 (%39.8) 

8 (%7,1)  

Ribavirin kullanımı  42 (%37,2) 

Genotip 1A              SOF/ledipasvir ± RBV  
                                  OBV/PTV/r/DSV ± RBV 
Genotip 1B              SOF/ledipasvir ± RBV  
                                  OBV/PTV/r/DSV ± RBV 
Genotip 2                 SOF+RBV  
Genotip 3                 SOF  
Genotip 4                 OBV/PTV/r + RBV  
                                  SOF/ledipasvir ± RBV 

24 (%21,2) 
15 (%13,3) 
30 (%26,5) 
24 (%21,2) 

8 (%7,1) 
7 (%6,2) 
2 (%1,8) 
3 (%2,7) 

 

Tedavi süresi  

12 hafta 

24 hafta  

 
66 (%58,4) 
47 (%41.6) 





Tablo 8. Tedavi yanıtı ve takibinin değerlendirilmesi  
 

  
  

  
HVY 

  
   TSY 

  
KVY12 

  
RELAPS 

  
YANITSIZ 

  
SOF/ledipasvir± RBV 

  
%74 

  

  
%100 

  
%100 

  
0 

  
0 

  
OBV/PTV/r/DSV± RBV 
  

  
%82 

  
%100 

  
%100 

  
0 

  
0 

  
SOF± RBV 
  

  
%80 

  
%100 

  
%100 

  
0 

  
0 

  
OBV/PTV/r+RBV 
  

  
%50 

  
%100 

  
%100 

  
0 

  
0 



Tablo 7. Başlangıç ve tedavi sonu karşılaştırma 

      
Başlangıç (ort) 

  
Tedavi sonu (ort) 

  
P değeri 

  
AST(U/L) 

  
57 

  
19 

  
0,000 

  
ALT(U/L) 

  
65 

  
15 

  
0,000 

  
Platelet(x10^3/ µL) 

  
222 

  
234 

  

  
0,064 

  
Hemoglobin(g/dL) 

  
             13,4 

  
13,1 

  
0,012 

  
MPV 

  
10,5 

  
10,5 

  
0,813 

  
APRİ 

  
0,8 

  
0,2 

  
         0,000 
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Şekil 4. Başlangıç ve tedavi sonu karşılaştırmalı grafikler 

 

P=0,000 P=0,000 
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AST/platelet ratio index (APRI) 

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

APRİ APRİ2

           (AST/AST normal üst sınırı) 

                  tombosit sayısı  X100 APRI=  

Karaciğer fibrozu tahminde yol gösterici 
 Kolay  
 Basit  
 Ucuz 
 

P= 0,000 
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Tartışma 

• DEA'ların gelişimi, KVY oranlarını önemli ölçüde artırmıştır.  

• Önceden tedavi edilmesi zor olan hastalar, HIV / HCV 
koinfeksiyonu olan hastalar, karaciğer nakli ve kronik böbrek 
hastalığı olan hastalar artık HCV mono infekte normal olan 
hastalardan çok farklı değiller. 

• Çalışmalar özellikle genotip 1 ve 2'de interferon içermeyen 
kombinasyonlar ile tedavi edilen sirotik olan ve olmayanlar 
hastalarda yüksek güvenlik profiliyle birlikte yüksek KVY 
oranları sağlandığını göstermiştir.   

 



• Çalışmamızda tedavi alan hastaların %100’de kalıcı viral 
yanıt(12) ,kalıcı viral yanıt(24) ve tedavi sonu yanıt gelişti. 
Bu sonuçlar tüm dünyada yapılan çalışmalarla benzerdi. 

• Çalışmamızdaki hastaların 87 tanesinde (%77) HVY gelişti. 

• Hastaların tedavi sonrası 48.hafta takiplerinde %100 
oranla HCV RNA saptanamayacak düzeydeydi. Hiç bir 
hastada bu sürede relaps, nüks saptanmadı. 

 



• HVY ile ilişkili olabilecek faktörleri araştırdığımızda,  

• HVY’nin  

   genotiple,  

   hastanın sirotik olup olmamasıyla, 

   tedavi rejimiyle, 

   tedavi süresiyle,  

   ribavirin kullanımıyla ilişkisinin olmadığı saptandı. 

 

  Erkek cinsiyet  

  hastanın naiv olmasıyla pozitif ilişkili saptandı. 

     (p= 0,037 ve  p=0,031) 



• Siederdissen C. ve arkadaşlarının 6606 hastayla Almanya’da 
yaptığı çok merkezli bir çalışmada KVY12 %92 saptanmış. HIV 
ile enfekte hastalarda da (n= 247) %92 KVY12 elde edilmiş.  

 

• Bu çalışmada KVY12, antiviral rejim seçimi, karaciğer 
sirozunun olmamasıyla ve kadın cinsiyet ile ilişkili saptanmış. 

 



• Ramos H. ve arkadaşlarının interferonsuz tedavi rejimlerinin 
güvenilirliği ve etkinliğinin araştırmak amacıyla 462 hastayla 
yaptıkları bir çalışmada %94.6(437/462) KVY, %72,9 HVY elde 
edilmiş.  

 

• KVY ile ilişkili faktörler, düşük karaciğer fibrozisi, siroz 
olmaması, yüksek trombosit sayısı, yüksek albümin seviyeleri, 
HVY alınması olarak saptanmış. 



• Andrew Hill ve arkadaşları HCV enfeksiyonu nedeniyle 
Hindistan, Çin, Bangladeş ve Mısır'da üretilen jenerik DEA'ların 
etkinliğini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmış. Sonuçlarına 
ulaşılan hastaların %84'ünde (314/375) HVY saptanmış, %99'u 
(234/237) TSY‘a, %99'u KVY4'e (299/303) ve % 99'u (247/250) 
KVY12’e ulaşmış. 

• Çalışma sonunda yüksek fiyatları nedeniyle markalı DEA  
ilaçlara erişimin zor olduğu yerlerde jenerik DEA ilaçların  
küratif tedavi elde etmede ekonomik bir alternatif yol olduğu 
görüşüne varılmış. 

• Bizim çalışmamızda da Türk vatandaşı olmadığı için kendi 
imkanlarıyla yurtdışından jenerik ithal ilaç getiren 3 hastamız 
vardı. Bu hastaların ikisinde HVY elde edilirken, üçünde de TSY 
ve KVY12, KVY24 sağlandı. 
 



• Tedavi başlangıcında ve sonunda karşılaştırılan 
biyokimyasal parametrelerden AST ve ALT 
değerlerinde anlamlı derecede gerileme 
saptandı. 

ALT başlangıç ort.57,  TSY ort.19 

    p=0,000 

AST başlangıç ort.65,  TSY ort.15 

    p=0,000 



• Kobayashi ve arkadaşlarının KHC enfeksiyonu olan hastalarda 
DEA tedavisinin karaciğerde fibrosis ve steatozu azaltıp 
azaltmadığı araştırdıkları bir çalışmada saptanmış ki; 
başlangıçtaki ALT seviyeleri ,TSY, KVY24 ve KVY48de genel 
olarak azalmış (p<0.001).  

• Bununla birlikte, ALT düzeylerinde TSY, KVY24 ve KVY48 
arasında belirgin değişiklikler görülmemiş(başlangıç ort.34, 
TSY ort.15, KVY24 ort.15, KVY48 ort.16). 

• Bu çalışmada da bizim çalışmamızla benzer şekilde DEA tedavi 
sonrası karaciğer enzimlerinde belirgin azalma olduğu 
görülmüştür. 

 



• Çalışmamızda 4 hastada yan etki saptandı, bunlar 
halsizlik ,anemi ve kaşıntıydı.Yan etkiler hafif orta 
düzeyde ve diğer  çalışmalara benzerdi.  

• Ribavirin içeren rejimlerdeki diğer sofosbuvir 
çalışmalarında bildirilen en sık görülen yan etkiler 
yorgunluk, baş ağrısı ve bulantı saptanmış. Yan 
etkiler interferon içeren rejimlerden daha hafif ve 
orta düzeyde, klinik olarak yönetilebilir ve daha az 
sıklıktaymış. 



• HEATS’de, Pakistan’da 

• HCV tedavisinde Sofosbuvir , 573 hasta 

• İki haftalık tedaviden sonra %84.2,  

• Dört haftalık tedaviden sonra %98,2 hızlı virolojik yanıt  

• Tedavi genellikle iyi tolere edilmiş 

• Yan etkiler : 

• yorgunluk 136 (% 23.7), baş ağrısı 54 (% 9.4), anemi 49 (% 8.5) 
ve bulantı 6 (%1.0)  

• Sadece iki hasta yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmış. 



• HCV tedavisinde Ribavirin ? 

• DEA'ların piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, potent 
yeni bileşiklerle kombine edildiğinde ribavirinin ek faydası 
hakkında spekülasyon başlamıştır. 

• Birçok faz 2/3 çalışmasında, ribavirin ile veya ribavirin tedavisi 
olmayan kollar yer almaktaydı.  

• Ek olarak, gerçek dünya verileri, bu ortamda ribavirinin faydası 
üzerine, ek bir yararı olmayan spesifik analizler bildirmiştir.  

• Bununla birlikte, tartışma tüm oral-ikinci nesil bileşiklerin 
çağında devam etmektedir.  



• Bizim çalışmamızda Ribavirin kullanan ve kullanmayan hastalar 
arasında HVY’a ulaşma açısından anlamlı bir fark gözlenmedi 
(p=0,218).  

• Her iki grupta da  %100 oranında TSY VE KVY12, KVY24 gelişti.  

 

• Ribavirinli ilaç kombinasyonu kullanan 2 hastamızda yan etki 
olarak anemi saptamış ve bunlardan birinde ribavirin tedavisi 
kesilmiş saptandı.  



• DEA'ların etkinliği ve güvenilirliği hakkında yayınlanmış 
literatürü özetlemek amacıyla Falade-Nwulia O ve arkadaşları 
tarafından 42 çalışma içeren bir derleme yapılmış. 

 

• Çoklu çalışmalarda ribavirinin, genotip 1a ,genotip 3, siroz, 
tedavi deneyimi olanlar dahil olmak üzere bazı hasta 
gruplarında KVY oranlarını maksimize etmede rol oynamaya 
devam ettiği görülmüş.  



• Dekompanse sirozlu ve karaciğer transplantı olan hastaların 
tedavi rejimleri de büyük ölçüde ribavirin içeriyormuş.  

 

• Ribavirin anemi, yorgunluk ve uykusuzluk artışı ile ilişkili 
olmasına rağmen, ciddi yan etkiler ve tedavi kesilme oranları, 
onunla ve onsuz tedavi edilen hastalarda benzer olduğu 
görülmüş.  

 



• Bu derlemedeki dört çalışmada, karaciğer transplantasyonu 
yapılan hastalarda DEA'lar değerlendirilmiş.  

• Genel olarak, bu çalışmalarda gözlemlenen KVY oranları, 
transplant olmayan hastalarda bildirilenlere benzermiş.  

 

• Bizim çalışmamızda da tedavi deneyimli, yanıtsız olup 
karaciğer nakil yapılmış 1 tane hasta vardı ve HVY, KVY gelişmiş 
saptandı.  

 



• Marciano ve arkadaşlarının KHC'li hastalarda orijinal veya 
jenerik sofosbuvir temelli rejimlerin etkililiğini ve güvenliğini 
araştırmak amacıyla 321 hastayla Latin Amerika'da yapılan bir 
çalışmada aneminin en sık görülen yan etki olduğu saptanmış. 

 

• Hastaların %17'sinde anemi bildirilmiş ve ribavirin kullanımıyla 
ilişkili saptanmış.  

• Ribavirin kullanan hastalardaki anemi, ribavirin içermeyen 
rejime göre daha yüksekmiş: sırasıyla %26'a karşı %8.  

• Hastaların % 21’inde doz azaltımı ve % 5'inde ilaç kesilmesine 
yol açmış. 

 



• Fernández Carrillo ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 
anemi insidansı % 21 (ribavirin kullanan hastalarda % 19; 
kullanmayan hastalar için % 8) saptanmış. Ribavirin almayan 
hastalarda bile, aneminin tedavi sırasında hatta takip 
döneminde gelişebileceği dikkat çekmiş.  

 

• Hangi tedavi rejiminin reçete edileceğine karar verirken, 
sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda ribavirinin 
azaltılması ya da devam ettirilmesinin tedavi etkinliğini 
azaltabileceğinin de düşünülmesi gerektiği vurgulanmış. 



• İnterferonsuz tedavi rejimlerinin güvenilirliği ve etkinliğinin 
araştırmak amacıyla yapılan başka bir çalışmada en sık 
bildirilen yan etki  yorgunluk (% 22.5) olup, bunu baş ağrısı (% 
11.7) ve anemi (% 11.3) takip etmiş. 

 

• RBV alan hastaların 47/198(%23.7)'sinde, almayanların 
5/264(%1,9)’inde anemi  saptanmış (P = 0.000).  

 

• On bir hasta (% 2.4) ciddi yan etki geliştirmiş. Bu hastaların 
10'unda karaciğer sirozu varmış  ve dokuzunun tedavisi RBV 
içeriyormuş.  



• Çalışmamızdaki hastaların 3 tanesi tedavisini 
tamamlayamamıştır.  

• Bunların ikisinde düzensiz kullanımdan dolayı rapor 
süreleri 4. ve 5.ayda dolmuş, HCV RNA negatifleştiği 
için tedavi kesilmiş. 

• Diğerinde ise ribavirin yan etkisinden dolayı 2,5 
aylıkken sadece ribavirin kesilmiştir.  

• Geri kalan 110 hasta tedavilerini tamamlamıştır. 



• Çalışmamızda tedavi başlangıcında ve sonunda 
karşılaştırılan hemoglobin seviyesindeki azalma 
anlamlı bulundu(p=0,012).  

• Tedavi sonunda platelet değerlendirinde bir miktar 
artış saptandı(p=0,064).  

• Bunlar da tedavinin diğer olumlu sonuçlarıydı. 

 



• APRİ skorundaki tedavi sonunda istatistiksel olarak anlamlı bir 
düşüş (0,8’den 0,2’e ,p=0.000).  

• Kronik Hepatit B’de antiviral tedavinin FibroScan, APRI ve FIB-4 
üzerindeki etkisini araştıran Qiang ve arkadaşları  

• Bu değerler 3 yıllık entekavir(ETV) tedavisinden önce ve sonra 
karşılaştırılmış. 

• APRI'nin 

• sirozlu hastalarda(0.80 ila 0.25, p<0.001),  

• anlamlı fibrozisli hastalarda(0.54'ten 0.24'e, p <0.001)  

• ve hafif fibrozlu hastalarda (0.35'ten 0.23'e, p <0.001)  

• FibroScan ve FIB-4 değerlerin de anlamlı azalma saptamışlar.  



• Bunun sonucunda APRİ’nin karaciğer fibrozunun 
gerilemesini izlemek ve antiviral tedavi sırasında 
tedavi etkinliğini değerlendirmek için yararlı 

olabileceğini düşünmekteyiz.   

 

 



• Uslu ve arkadaşları KHC hastalarında antiviral tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası sistemik inflamasyona dayalı 
MPV değişimini belirlemek amacıyla bir çalışma 
yapmış. 

• Peg-IFN + RBV tedavisi alan, düzenli takip edilen 28 
hasta ve 28 sağlıklı kişiyi almışlar. Hastalar 3 aylık 
tedaviden sonra grup 1 (tedavi öncesi değerler) ve 
grup 2 (tedavi sonrası değerler) temelinde iki gruba 
ayrılmış.  



• MPV değeri grup 1'de 8.89 ± 1.20, grup 2'de 8.00 ± 1.07, kontrol grubunda 
8.21 ± 1.18 saptanmış.  

• Grup 1'deki değerin, grup 2 ve kontrol grubundan istatistiksel olarak 
anlamlı derecede farklı olduğu saptanmış (sırasıyla p<0.0001, p=0.045). 

• Grup 2 ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
gözlenmemiş(p=0.455).  

 
• Çalışmadan MPV'nin KHC'li hastalarda düşük dereceli inflamasyonun 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ucuz bir belirteç olabileceği 
sonucuna varılmış. 

  
• Bizim çalışma grubumuzda ise tedavi başlangıcında ve sonunda bakılan 

MPV skorları karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik 
saptanmadı(p=0,813).  
 



Kısıtlayıcı nedenler 

• Çalışmamızın kısıtlayıcı yanlarından biri çalışma grubumuzdaki 
hasta sayısıydı. Hastaların tedavi bitiminden sonra takiplerine 
düzenli olarak gelmemeleri nedeniyle  başlangıçta 200 olarak 
belirlediğimiz  hasta sayısını 113’e düşürdük.  

 

• Başka bir kısıtlayacı neden sirotik hasta sayımızın az olmasıydı, 
bu nedenle daha çok non sirotik hasta populasyonuna ait 
veriler elde edebildik.   



Sonuç 

• Çalışma popülasyonumuzda tedavi edilen tüm genotiplerde 
DEA’lerin çok etkili ve başarılı bir virolojik yanıt 
gerçekleştirildiği gösterilmiştir.  

 

• Çalışmaya katılan hastalarda az görülen yan etkiler interferon 
içeren rejimlerden daha hafif ve yönetilebilir olduğundan , 
DEA’lerin güvenli ve tolere edilebilir olduğu sonucuna vardık. 

 



 
Teşekkür ederim... 

 


