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Delta hepatit 

 Dünyada 15-20 milyon kişi delta hepatit virusu ile enfekte 

 Olgularda son yıllarda belirgin bir azalma olmakla birlikte 2010 
yılından itibaren  Avrupa’da artış  

 HIV ile enfekte kişilerde delta hepatit görünme oranı %15 

 Ülkemiz  HDV açısından orta endemik bölgede 

 Ülkemizde 1980-2005 yılları arasında delta hepatit ile ilgili 
çalışmaların değerlendirildiği bir çalışmada;                                                                                        
-Esasen Güneydoğu bölgesi için sorun olduğu ancak yıllar içinde 
azalma olması beklendiği                                                                        
-Kronik HBV olgularında delta pozitifliği oranı %20                                                        
-Sirotik olgularda delta pozitifliği oranı %32.5 

        -İnaktif hepatit B taşıyıcılarında%4.9 

 
                             Tosun S.Hepatit Delta Virüs Enfeksiyonu Epidemiyolojisinde Değişim ve Ülkemizdeki Güncel 

DurumViral Hepatitis Journal 2013; 19(1): 1-7 

 



Delta hepatit’de 

 
 HBV replikasyonu HDV tarafından suprese olur 

 

 Hastalarda karaciğer harabiyetinin esas nedeni 

HDV’dur 

 

 Nadiren her iki virüs birlikte replike olur ve her ikisi de 

karaciğer harabiyetine katkıda bulunur ve bu daha 

şiddetli karaciğer hastalığı ile sonuçlanır 
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 Emekli, depoda bekçi 

  Rutin kan tahlilleri sırasında HBsAg  pozitifliği 

saptanması üzerine istenen tetkiklerde Anti-

HDV pozitifliği tespit edilmiş 



     Özgeçmiş:  

    Hepatit B bulaşı için riskli  bir durum 

tanımlamıyor 

    Soygeçmiş:  

    Ailesinde kronik karaciğer hastalığı öyküsü yok  

     Fizik bakı:  

     KC kot kavsinde palpable 
 

 



Hangi tetkikler 

 Hepatit markerleri (HBV, HDV, HCV, HAV) 

 Anti HIV 

 HBV DNA 

 HDVRNA 

 Kantitatif HBsAg   

 USG 

 AFP 

 Rutin biyokimya (KCFT, BFT vd.) 

 Koagülasyon 

 Hemogram 

 



Hepatit paneli 

 HBsAg (+) 

 

 AntiHBc IgM ( -) 

 

 AntiHBc IgG (+) 

 

 HBeAg (+) / AntiHBe (-) 

 

  Anti HCV(-), Anti HIV (-) 

 

  Anti-HDV (+) 

 

 



 HBV DNA: 12 000 IU/mL  

 
 HDV RNA: 162 000 kopya /mL 

 

 Kantitatif HBsAg düzeyi : 36 292 IU/mL 

 

 Otoantikorları ve TFT’leri normal 

 



Rutin tetkikler 

 Hemogram           

 Koagülasyon  

 Alb/glob  

 Bilirubin   

 

 AFP: 49.4 ng/mL 

 

 

 

 

normal 



Radyolojik Görüntüleme 

 Batın USG: Karaciğer kaba granüler yapıda , konturları 

makrolobule görünümde normalin üst sınırında, dalak 

büyüklüğü normal 

 

 Portal ven dopler USG: Portal ven çapı:14mm, portal ven 

patent olup, akım yönü hepatopedal 

 

 Dinamik MR: Karaciğer normal ebattadır. Konturları 

muntazamdır. Parankiminde, farklı insitede, fokal bir 

YKO şekillenmemektedir 

 



Biopsi 

Karaciğer biyopsisi (İSHAK):  

                                                 

                                     HAİ:  8 / 18 

                                               Evre:  4 / 6 



Tedavi 

 

HBV DNA:12 000 IU/mL  

HDVRNA: 162 000 kopya /mL 

SGPT: 80 U/L 

HAİ:  8 / 18 

Evre:  4 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 Peg IFN alfa 2b+ telbivudine  

(120 µg/hafta SK )  (600mg/gün) 

 



Kronik Hepatit D Tedavisi için 

 SUT Ne diyor? 

 Delta ajanlı Kronik Hepatit B (KHB) tanısı konmuş Anti 

HDV(+) hastalarda interferon veya pegile interferonlar , 

KHB’deki kullanım süre ve dozunda kullanılabilir 

 

 Bu hastalardan KHB tedavi koşullarını taşıyanlarda 

tedaviye oral antiviral ilaçlardan biri eklenebilir 



 HDV’ye karşı etkili tek tedavi Peg IFN  olduğu 

 Tedavinin optimal süresinin tam tanımlanmadığı ve bir 

yıldan uzun tedavinin bazı durumlarda etkili olabileceği 

 Tedavi edilen hastaların ancak %25-40’ında tedavi 

sonrası virolojik cevap alınabildiği 

 Nükleosid/nükleotid analoglarının HDV replikasyonu 

üzerine etkili olmadıkları 

 Ancak HBV replikasyonu olan (HBVDNA> 2000IU/mL) 

hastalarda nükleosid/nükleotid analogları ile tedavi 

düşünülebileceği bildirilmekte 

 



Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 

 KHD de HBeAg pozitif özel hasta gruplarında (HIV 
enfeksiyonu, transplant hastaları, IV ilaç bağımlılar) 
bulaşım olmuş ise;  

 

 HDV RNA ve HBV DNA’nın beraber pozitifliği 
görülebilir 

 

 HBV’nin aktif veya baskın olması tedavide interferon 
tedavisine ek olarak nükleozid analoglarının 
kullanılmasını gerektirir 



Tedavi  İzlemi 

Tedavi 

başlangıcı 

4. hafta 12. hafta 24.hafta 

SGPT 

U/L 
80 75 92 77 

Lökosit 

K/uL 
5690 2910 1940 4580 

Nötrofil 

K/uL 
3340 1390 843 3420 

Hb 

g/dL 
12.9 11.8 12.2 10.6 

Trombosit 

K/uL 
151000 94400 82500 104000 



Tedavi  Yanıt İzlemi 

Tedavi 

başlangıcı 

12. hafta 24.hafta 

HBVDNA 

IU/mL 

12 000 81.5 20 

HDVRNA 

kopya/mL 

 

162 000 2540 

Kantitatif  

HBsAgdüzeyi 

IU/mL 

36 292 34 592 14 006 



Tedavinin 24. haftasında 

 Hastanın kilo kaybı olması nedeni ile Peg IFN dozu 100 

µg/hafta’ya düşürüldü 

 Hastanın her iki ayağında his kaybı ve uyuşukluk 

şikayeti olması nedeni ile nöroloji konsültasyonu istendi 

 EMG ve Duyu Algı Motor  değerlendirilmesi yapılan 

hastada; EMGnormal                                                            

          Duyu Algı Motor değerlendirilmesi100/100           

          Periferik  nöropati düşünülmedi 

 Ancak hastanın sikayetlerinin şiddetli olması nedeni ile   

Telbivudin Lamivudin’e değiştirildi                                                                                                  

 



Tedavinin 36. haftasında 

 Hastanın her iki ayağındaki  his kaybı ve 

uyuşukluk şikayetinin artarak devam etmesi  

nedeni ile nöroloji konsültasyonu tekrarlandı 

 Hastanın duyu algı motor değerlendirmesinin 

90/100’e gerilemesi ve EMG’de polinöropati ile 

uyumlu bulgular olması nedeni ile periferik 

nöropati tanısı konuldu 

 Hastaya gabapentin 600mg/gün dozunda 

başlandı ve nöroloji poliklinik kontrolü önerildi 

 



Telbivudin’e bağlı nöropati görülme 

sıklığı  

 Telbivudin’in tek başına kullanıldığı bir klinik çalışmada 

periferik nöropati insidansı % 0.3 

 

 Telbivudin’in Peg IFN alfa 2a ile birlikte kullanıldığı  bir 

başka çalışmada periferik nöropati  görülme sıklığı  %12  

 

 Periferik nöropatinin genellikle tedavinin altıncı ayı ve 

sonrasında görüldüğü belirtilmekte 

       

 Telbivudine:rhabdomyolysis and neuropathy.Rev Prescrire 2010;30(318):275 



 159 HbeAg + KHB hasta: 55 hastaya  LDT                                    
        54 hastaya  Peg IFN                                   
                                      50 hastaya  Peg IFN + LDT  

 Çalışmanın 24 haftasında Peg IFN + LDT kullanan hastalarda gelişen 
periferik nöropati nedeni ile çalışma durdurulmuş 

 24.haftada HBVDNA negatifliği ;  LDT  %35                                           
                                      Peg IFN % 7                                     
                                      Peg IFN + LDT %71 

 24.haftada HBsAg düşmesi (>0.5log10 IU/mL); LDT  %41                                          
               Peg IFN % 31                                    
               Peg IFN+LDT%63 

 24.haftada ALT normalizasyonu;  LDT  % 54                                          
                                    Peg IFN % 32                                   
                                    Peg IFN + LDT % 12 

 
 

Journal of  Hepatology 2010 vol.52:6-7 



 Toplam 9 hastada periferik nöropati görülmüş 

 8 hasta Peg IFN + LDT         1 hasta LDT   

 Peg IFN + LDT kullanımı sonrası gelişen periferik 

nöropati hastalarında bulguların daha ciddi olduğu ve 

daha kısa sürede ortaya çıktığı belirtilmekte (ort 4.5 ay) 

 İzlem sonrasında periferik nöropati bulguları ;                   

6 hastada  gerilemiş                                                          

2 hastada  devam etmekte                                                 

1 hastada izlem yok 

 Journal of  Hepatology 2010 vol.52:6-7 

 

 



SONUÇ : 

 Peg IFN + LDT tedavisi etkin antiviral etki ile 
HBVDNA ve HbsAg /HbeAg seviyelerinde hızlı bir 
düşüşe neden olmaktadır 

 Ancak Peg IFN + LDT kombine tedavisi yüksek oranda 
periferik nöropati riski taşımaktadır 

 Bu duruma neden olan altta yatan mekanizmaların daha 
fazla incelenmesine gereksinim vardır 

 Artmış etkinliğe rağmen Peg IFN + LDT’nin birlikte 
kullanımından kaçınılmalıdır 

                    Journal of  Hepatology 2010 vol.52:6-7 



David Yiu-Kuen But, Man-Fung Yuen, James Fung & Ching-Lung Lai.    

Safety evaluation of telbivudine.Expert Opinion Drug Safety 

2010:821-29. 

 Telbivudinin özellikle Peg IFN ile birlikte kullanımının 
periferik nöropati ile ilişkili olduğu  

 

 Kombinasyon tedavisi alan hastalarda periferik nöropati 
bulgularının 2.-6. aylar arasında geliştiği 

 

 Periferik nöropati gelişen bazı olgularda tedavinin 
kesilmesine rağmen bulguların devam edebildiği  

 

 Ciddi yan etki olarak periferik nöropatinin telbivudin 
monoterapisinde %0.45 olduğu belirtilmekte 

 

 



Tedavinin 48. haftasında 

 HDVRNA:<400 kopya/mL                      

  pozitif 

 HBVDNA: 39 IU/mL 

 Kantitatif  HBsAg: 14281 IU/mL 

 SGPT: 96 U/L 

  AFP: 27.7 ng/mL 

 

 

 Her iki ayağındaki  his kaybı 

ve uyuşukluk şikayeti azaldı, 

sadece parmak uçlarında 

devam etmekte 

 

 

 

Peg IFN ted sonlandırıldı 

Lamivudin ted devam  

 

 

 

 Hasta gabapentin ted devam 

etmekte 



Delta hepatit’inde tedaviye yanıt tanımları  

 
 Biyokimyasal yanıt:                                                                

Tam yanıt: Serum ALT düzeyinin normalleşmesi                             

Kısmi yanıt: Serum ALT düzeyinin bazal değerlerinin yarısına düşmesi  

 Virolojik yanıt:(6.ayda bakılmalıdır)                                                     
Tam yanıt: HDV-RNA’nın saptanamaz düzeye düşmesi                  

Kısmi yanıt: HDV-RNA’nın bazal seviyesine göre en az iki logaritma 

azalması  

 Histolojik yanıt:                                                                                   
İnflamasyon ve fibrozda azalma, nekroinflamatuvar skorda iki ve üzerinde 

azalma olmasıdır  



OLGU’ DA 

 Biyokimyasal yanıt 

 

         Virolojik yanıt  

 

         Histolojik yanıt 

 

      

     Alınamadı 

 

     Kısmi virolojik yanıt 

alındı 

      Bilinmiyor 





Tedavinin optimal süresi ne olmalı? 

 IFN  tedavisinin optimal süresi bilinmemektedir 

 

 Çeşitli kontrolü olmayan çalışmalarda 2 yıllık IFN tedavisinin bir 
yıllık tedaviye göre üstün bulunmadığı bildirilmekte 

 
 HDV RNA birinci yılda negatif ise tedavi sonlandırılabilir        

Hasta yakın takibe alınır  

 Virolojik relaps varsa                                                                 
Transaminazlar yükselmişse         tedavinin yeniden başlanması 

  

 Parsiyel virolojik yanıtı olan hastalarda ise tedavinin iki yıla 
uzatılması önerilmektedir 

 
         Yurdaydın C, Keskin O. Kronik delta enfeksiyonunda güncel tedavi yaklaşımları.  

  Viral Hepatit 2013 İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2013;393-403.  



 Kronik delta hepatit tanısı konulan ve daha önce ted 

almamış 21 hasta incelenmiş 

 11 hastaya 1 yıl süre         Peg IFN alfa 2a 

 10 hastaya 2 yıl süre 

 

 11 hastanın 2’sinde (%18)           HDV RNA 

 10 hastanın 3’nde (%30)                 negatif 

 

 Tedavi sonu ve kalıcı yanıt açısından iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir  fark bulunmamış 



Tedavi etkinliğini değerlendirmede kantitatif 

HBsAg düzeyi 

      HDV tedavi sürecinin kantitatif HBsAg düzeyi 
ile takip edilmesi uygun bir yaklaşım olabilir; 
ÇÜNKÜ 

 
 Başarılı IFN tedavisi hem HDV RNA hem de HBsAg 

düzeylerindeki düşüşle ilişkilidir 

 

 HDV RNA ile HBsAg düzeyleri arasında korelasyon gözlenmiştir, 
benzer bir korelasyon HBV DNA düzeyi ile gözlenmemektedir 

 
                           Yurdaydın C, Keskin O. Kronik delta enfeksiyonunda güncel tedavi yaklaşımları.  

  Viral Hepatit 2013 İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2013;393-403 

 



Peki ne yapalım? 

 Bir ay önce SUT nedeni ile kesmek zorunda kaldığımız  

Peg IFN tedavisine endikasyon dışı ilaç kullanımı  ile 

tekrar başlayalım mı? 

 KCS açısından yakın takip ederek bu şekilde izleyelim 

mi? 

 Tekrar biopsi yapalım mı? 

 Ek öneri….? 



Teşekkürler 


