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Hepatit D Koinfeksiyonu 

• Hastanın HBV ve HDV ile eş zamanlı infekte olması sonucu gelişir  

 

• Oldukça nadirdir 
• Sıklıkla damar içi ilaç kullanan kişilerde enjektör paylaşımına bağlı görülür 

 

• %80-90 oranında iyileşme ile sonuçlanır 

 





Hasta  

• 48 yaşındaki kadın  

• Halsizlik, yorgunluk, yaygın eklem ağrısı, iştahsızlık ve bulantı şikayeti 
ile polikliniğe başvurmuş 

• Anamnezinde komşusunun tırnak makasını kullandığını tarif etmiş 

• Fizik muayenesinde skleralarda ikterik görünüm dışında patolojik 
bulgu saptanmamış 



İlk başvurusunda laboratuvar bulguları 

Test  Sonuç  

ALT 2472 

AST 2320 

LDH 981 

GGT 122 

ALP 156 

T. bil 5,96 

D. bil 4,2 

Albumin  3,4 

Globulin  2,9 

PT 28,1 

INR 2,55 

Serolojik test Sonuç  

HBsAg Pozitif 

Anti-HBs Negatif 

Anti-HBc IgM Pozitif 

Anti-HBc IgG Pozitif 

HBeAg Pozitif 

Anti-HBe Negatif 

HV DNA 9 060 000 IU/ml 

Anti-HAV IgM Negatif 

Anti-HAV IgG Pozitif 

Anti-HCV Negatif 

Anti-HIV Negatif 



Tanı 

• Hastada akut B hepatiti düşünülmüş 
• Önceden bilinen hepatit B infeksiyonu olmayışı,  

• Anamnezinde şüpheli temas öyküsü bulunması,  

• İlk klinik bulgularından sonra bakılan serolojisinde HBsAg ile anti-HBc IgM’nin 
pozitif gelmesi üzerine 

• Servise yatırılmış 
• Bulantı nedeniyle beslenme sorunu olan hastaya antiemetik ve destek tedavisi 

verilmiş 

• Batın ultrasonografisinde (USG) safra kesesinin kontrakte ve duvarının 
kalınlaşmış olarak saptanması akut hepatit lehine değerlendirilmiş  



Tanı 

• Hastadan delta antijen-antikor testi de istenmiş 

• Delta antikoru pozitif  

• Hastada akut hepatit B infeksiyonu klinik ve laboratuvar bulguları da 

olması nedeniyle hepatit delta koinfeksiyonu düşünülmüş 



Takip  

• Hastanın servis takiplerinde  

• Transaminazlarında düzelme gözlenmesi,  

• İkterinin azalması ve  

• Herhangi bir komplikasyon gelişmemesi üzerine poliklinik kontrolü önerilerek 

yatışının 16. gününde taburcu edilmiş 

• Düzenli aralıklarla takiplerinde bir sorunla karşılaşılmamış 





Hepatit D virüsü 

• Hastalık yapmak için HBsAg’ye ihtiyaç duyan defektif bir virüs 

 

• İki şekilde infeksiyon yapar 

• Koinfeksiyon  

• Süperinfeksiyon  



Koinfeksiyon 

• HBV’ye duyarlı kişilerde (anti-HBs negatif) HBV ve HDV’nin birlikte 
aynı anda infeksiyon geliştirmesidir 

• Akut B + D hepatiti ile sonuçlanır 

• Genellikle geçici ve kendi kendini sınırlayıcıdır 

• Ancak özellikle damar içi ilaç kullanıcılarında akut karaciğer yetmezliği 
insidansı yüksek bildirilmiştir 

• Kronikleşmeye ilerleme oranı klasik akut hepatit B’ye göre farklı 
değildir (%2-5) 
• HDV’nin persistansı, HBV’nin persistansına bağlıdır 



Koinfeksiyon 

• Akut infeksiyon iki şekilde görünebilir 
• Monofazik 

• Bifazik 
• İlk faz HBV titresine, 

• İkinci faz HDV titresine bağlıdır 



Klinik seyir 



Hepatit D antijeni (HDAg) 

• HDV ile ilişkili tek antijen HDAg’dir 

• Akut infeksiyonda saptanabilir 
• Erken ve çok kısa süreli 

• Bağışıklığı baskılanmış hastalarda daha uzun sürebilir 

 

• Örneğin; bir çalışmada koinfeksiyonlu hastaların %39’unda saptanmış 



Anti-HDV IgM  

• Akut infeksiyonda geçici ve gecikmiş olabilir 
• Ancak akut HDV infeksiyonu tanısı koyabilmek için tek testtir 

• Süperinfeksiyonda daha belirgin ve uzun sürelidir 

 

• Ancak koinfeksiyonla süperinfeksiyonu ayırt ettiren en önemli test 
anti-HBc IgM pozitifliğidir 

 

• Kronik HDV infeksiyonunda da anti-HDV Ig M titreleri yüksektir 
• HDV replikasyonu ve karaciğer hastalığı ile doğru orantılı olarak 

Bu nedenle HBV/HDV 
koinfeksiyonunun 
gerçek insidansı tahmin 
edilenin altındadır 



Total anti-HDV 

• Akut D infeksiyonunun 4.haftasından itibaren pozitifleşir 

• Tekrarlanan testler yapılmazsa klinik değeri sınırlıdır 
 

• Anti-HDV IgG’nin yüksek titreleri kronik infeksiyonu düşündürür 

 

• Immunsuprese bireylerde (örn; HIV pozitif)  
• Anti-HDV yanıtı gecikir veya olmaz 

• Rezolusyonla sonuçlanan akut vakalarda anti-HDV kaybolur ve geçirilmiş HDV 
infeksiyonunu tanımlamak mümkün olmaz  

 



Tanı 



Tanı 

Anti-HDV IgM 
ve IgG 

• Pozitif ise 
HDV RNA 

    Pozitif ise aktif    
infeksiyon 

•     Negatif ise 
azalmakta olan 
serolojik test düzeyi 

HBsAg pozitif olan hastada 

Anti-HDV negatif ve HDV RNA 
sağlanamıyorsa tekrarlanan anti-
HDV (M veya total) önerilir 



Farklı klinik durumlarda HDV infeksiyonunun 
tanısı 
Serolojik test Akut HBV/HDV koinfeksiyonu Akut HDV süperinfeksiyonu Kronik HDV infeksiyonu 

HBsAg  Pozitif Pozitif Pozitif 

Anti-HBc IgM Pozitif Negatif Negatif 

Serum HDAg Erken ve kısa süreli, sıklıkla 
kaçırılır 

Erken ve geçici, sıklıkla 
kaçırılır 

Saptanmaz  

Serum HDV RNA Erken, geçici ancak HDAg’den 
daha uzun süreli 

Erken ve kalıcı Genellikle pozitif 

Anti-HDV Total Geç, düşük titrede Hızla artan titrelerde Yüksek titrelerde 

Anti-HDV IgM Geçici, bazen tek gösterge Hızla artan ve kalıcı 
titrelerde 

Değişken titrelerde, 
sıklıkla yüksektir 

Karaciğer HDAg Endike değil Pozitif  Genellikle pozitif, geç 
dönemlerde negatif 
olabilir 

www.uptodate.com 



Tedavi  

• Akut hepatit D koinfeksiyonunda spesifik bir tedavi yoktur 

• Hastaneye yatrıma endikasyonları diğer akut hepatitlerdeki gibidir 

• Oral alımı bozukluğuna neden olan bulantı, kusma 

• Bilinç bulanıklığı 

• Spontan kanama varlığı 

 

 

 



Tedavi  

• Bir çalışmada üç HBV/HDV koinfeksiyonuna bağlı fulminan hepatit 
vakasında foscarnet kullanıldığı ve üç hastanın da iyileştiği 
belirtilmiştir 

• Aynı yayında tek başına HBV’ye bağlı fulminan seyirli iki vakada da 
foscarnet kullanımını takiben düzelme bildirilmiştir 

• Foscarnet bazı viral DNA polimerazların inhibitörüdür 
• In vitro HDV replikasyonu üzerine paradoksal stimule edici etkisi gösterilmiştir 

• HBV/HDV koinfeksiyonuna bağlı fulminan hepatitteki etkisi HBV 
inhibisyonuna sekonder olabilir 
• Bu olumlu etkinin farklı çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir 

 Hedin G. Prog Clin Biol Res. 1987;234:309 



Sonuç  

• Çoğunlukla (%90) iyileşmeyle sonuçlanır 

• Fulminan hepatit sıklığı süperinfeksiyona göre daha fazladır 

• Tanıda en belirleyici testler anti-HBc IgM varlığı ile birlikte anti-HDV 

IgM/G testlerinin pozitifliğidir 



Korunma 

 

 

 

• HBV aşısı 


