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Yakınması olmayan hastada iki ay önce
yapılan tetkikler sırasında anti-HCV pozitif
bulunmuş
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Özgeçmiş ve sistem
sorgulaması

 10 yıl önce apendektomi

 8 yıl önce kolesistektomi ve iki ünite kan
transfüzyonu

 Diş tedavisi

 10 yıl önce apendektomi

 8 yıl önce kolesistektomi ve iki ünite kan
transfüzyonu

 Diş tedavisi



Sistemik muayene

 Genel durumu iyi ve vital bulguları stabil

 Boy: 162 cm, ağırlık: 65 kg

 Sistem bulguları doğal

 Genel durumu iyi ve vital bulguları stabil

 Boy: 162 cm, ağırlık: 65 kg

 Sistem bulguları doğal



Laboratuvar bulguları (1)

 Hb: 12.8 g/dL
 BK: 4.800 /mm3

 Trombosit: 322.000 /mm3

 Sedimantasyon hızı: 11 mm/saat
 ALT, AST ve diğer biyokimyasal testler

normal

 Hb: 12.8 g/dL
 BK: 4.800 /mm3

 Trombosit: 322.000 /mm3

 Sedimantasyon hızı: 11 mm/saat
 ALT, AST ve diğer biyokimyasal testler

normal



Laboratuvar bulguları (2)

 Otoantikorlar negatif ve tiroid fonksiyon
testleri normal

 Anti-HCV: Pozitif
 HBV serolojisi negatif, anti-HAV pozitif
 HCV-RNA: Pozitif

 Otoantikorlar negatif ve tiroid fonksiyon
testleri normal

 Anti-HCV: Pozitif
 HBV serolojisi negatif, anti-HAV pozitif
 HCV-RNA: Pozitif



Bu aşamadaki yaklaşımımız
nasıl olmalıdır?

a)Tedavisiz izlem

b)Karaciğer biyopsisi

c)Tedavi

a)Tedavisiz izlem

b)Karaciğer biyopsisi

c)Tedavi



Normal ALT düzeyi

ALT düzeyi
dalgalanmalar
gösteren HCV

infeksiyonu
Puoti C, et al. Hepatology 2004; 40: 266.

Biyokimyasal olarak
sessiz infeksiyon



Normal ALT düzeyi

o Gözlem süresi 12-18 aydan kısa
olmamalı ve ölçümler 2-3 ay aralıklarla
yapılmalıdır

o “Committee for HCV carriers with normal
alanine aminotransferase levels of the
Italian Association for the Study of the
Liver”: 18 aydan daha uzun sürede, iki ay
aralıklarla en az dokuz kez ALT düzeyinin
normal olması

o Gözlem süresi 12-18 aydan kısa
olmamalı ve ölçümler 2-3 ay aralıklarla
yapılmalıdır

o “Committee for HCV carriers with normal
alanine aminotransferase levels of the
Italian Association for the Study of the
Liver”: 18 aydan daha uzun sürede, iki ay
aralıklarla en az dokuz kez ALT düzeyinin
normal olması

Puoti C, et al. Digest Liver Dis 2003; 35: 362.



Klinik takip

 Hastaya HBV infeksiyonu için aktif profilaksi
protokolü uygulandı

 Üç  ve altı ay sonra bakılan karaciğer
fonksiyon testleri normal (dört ay sonra
başka bir merkezde bakılan ALT ve AST
değerleri de normal)

 Altı ay sonra HCV-RNA: 4.3x104 IU/mL

 Hastaya HBV infeksiyonu için aktif profilaksi
protokolü uygulandı

 Üç  ve altı ay sonra bakılan karaciğer
fonksiyon testleri normal (dört ay sonra
başka bir merkezde bakılan ALT ve AST
değerleri de normal)

 Altı ay sonra HCV-RNA: 4.3x104 IU/mL



 Karaciğer biyopsisi yapalım mı? Karaciğer biyopsisi yapalım mı?



ALT düzeyi normal olan
hastalarda karaciğer biyopsisi

o Yapılıp yapılmaması tartışmalı
o Rutinde uygulamak zor
o İzlem - tedavi kararı için önemli
o İnvaziv girişime bağlı risk
o Tedavinin potansiyel yararı olacak

seçilmiş olgularda yapılmalıdır

o Yapılıp yapılmaması tartışmalı
o Rutinde uygulamak zor
o İzlem - tedavi kararı için önemli
o İnvaziv girişime bağlı risk
o Tedavinin potansiyel yararı olacak

seçilmiş olgularda yapılmalıdır
Ahmed A, et al. Gastroenterology 2004; 126: 1409.



Klinik takip

 Karaciğer biyopsisi: Portal alanlarda hafif
mononükleer hücre infiltrasyonu ve
sinüzoidler içerisinde yer yer “Kupffer”
hücreleri belirgin. Limiting plate intakt
görünümdedir.

 Karaciğer biyopsisi: Portal alanlarda hafif
mononükleer hücre infiltrasyonu ve
sinüzoidler içerisinde yer yer “Kupffer”
hücreleri belirgin. Limiting plate intakt
görünümdedir.



Orta-şiddetli KH

Normal
%17Siroz

%4

%1
n=159

ALT düzeyi normal olan hastalarda
karaciğer histolojisi

Puoti C, et al. J Hepatol  2002; 37: 117.

Minimal KH
%34

Hafif KH
%44



Öneriniz?

a)İzlem

b)Tedavi

a)İzlem

b)Tedavi



Klinik takip
 Hepatit konseyinde hastanın izlenmesine

karar verildi

 Haziran 2002 tarihine kadar yaklaşık 6 ay
aralıklarla yapılan kontrollerde ALT normal
bulundu

 HCV-RNA
 Haziran 2001 6.9x104 IU/mL
 Haziran 2002 1.3x105 IU/mL

 Genotip 1b infeksiyonu

 Hepatit konseyinde hastanın izlenmesine
karar verildi

 Haziran 2002 tarihine kadar yaklaşık 6 ay
aralıklarla yapılan kontrollerde ALT normal
bulundu

 HCV-RNA
 Haziran 2001 6.9x104 IU/mL
 Haziran 2002 1.3x105 IU/mL

 Genotip 1b infeksiyonu



Hasta nasıl izlenmelidir?

a)Tedavi

b)Tedavisiz izlem

c)Karaciğer biyopsisi tekrarı

a)Tedavi

b)Tedavisiz izlem

c)Karaciğer biyopsisi tekrarı



Klinik takip

 Hastanın izlenmesine devam edildi

 Şubat 2004 tarihine kadar 3-6 ay aralıklarla
yapılan kontrollerde ALT normal bulundu

 HCV-RNA
 Ağustos 2003 2.7x105 IU/mL
 Şubat 2004 4.9x105 IU/mL

 Hastanın izlenmesine devam edildi

 Şubat 2004 tarihine kadar 3-6 ay aralıklarla
yapılan kontrollerde ALT normal bulundu

 HCV-RNA
 Ağustos 2003 2.7x105 IU/mL
 Şubat 2004 4.9x105 IU/mL



 Mart 2004 tarihinde karaciğer biyopsisi
yapıldı

Klinik takip

 Mart 2004 tarihinde karaciğer biyopsisi
yapıldı



 Histopatolojik tanı: Kronik aktif C
hepatiti

 Modifiye Knodell skorlaması:

Piece meal nekroz: 1
Fokal geniş nekroz: 1
Lobüler aktivite: 1
Portal mesafe iltihabı: 2
Fibrozis: 2/6

Klinik takip

 Histopatolojik tanı: Kronik aktif C
hepatiti

 Modifiye Knodell skorlaması:

Piece meal nekroz: 1
Fokal geniş nekroz: 1
Lobüler aktivite: 1
Portal mesafe iltihabı: 2
Fibrozis: 2/6



Bu aşamadaki yaklaşımımız ne
olmalıdır?

a)İzlem

b)Tedavi

a)İzlem

b)Tedavi



Kalıcı virolojik yanıtı olumlu
yönde etkileyen faktörler

Tedavi öncesi dönem

o 40 yaş ve altı
o Vücut ağırlığının 75 kg’dan az olması
o Siroz/köprüleşme fibrozisi ve steatozun

olmaması
o Genotip 1 dışı infeksiyon
o Düşük HCV-RNA düzeyi (<2 milyon

kopya/mL veya 800.000 IU/mL)

Tedavi öncesi dönem

o 40 yaş ve altı
o Vücut ağırlığının 75 kg’dan az olması
o Siroz/köprüleşme fibrozisi ve steatozun

olmaması
o Genotip 1 dışı infeksiyon
o Düşük HCV-RNA düzeyi (<2 milyon

kopya/mL veya 800.000 IU/mL)
Gastroenterology 2006; 130: 225.



Hastada KVY için olumlu
faktörler

o 40 yaş ve altı
EVET

o Vücut ağırlığının 75 kg’dan az olması
EVET

o Siroz/köprüleşme fibrozisi ve
steatozun olmaması EVET

o Genotip 1 dışı infeksiyon HAYIR
o Düşük HCV-RNA düzeyi EVET

(<2 milyon kopya/mL veya 800.000 IU/mL)

o 40 yaş ve altı
EVET

o Vücut ağırlığının 75 kg’dan az olması
EVET

o Siroz/köprüleşme fibrozisi ve
steatozun olmaması EVET

o Genotip 1 dışı infeksiyon HAYIR
o Düşük HCV-RNA düzeyi EVET

(<2 milyon kopya/mL veya 800.000 IU/mL)



a)Klasik interferon + ribavirin kombinasyon
tedavisi

b)Pegile interferon tedavisi
c)Pegile interferon + ribavirin kombinasyon

tedavisi

Hangi tedavi protokolü
uygulanmalıdır?

a)Klasik interferon + ribavirin kombinasyon
tedavisi

b)Pegile interferon tedavisi
c)Pegile interferon + ribavirin kombinasyon

tedavisi



 Hastaya peginterferon alfa ve ribavirin 1000
mg/gün başlandı

Klinik takip





OLGU 2
 B.E 34 yaşında bayan hasta Nevşehir
 Başvuru tarihi: 17.08.2008
 Öykü:Ateş, kusma, baş dönmesi şikayetleri

olup Nevşehir Devlet Hastanesine giden
hastada yakınlarını tanıyamama, sorulara
mantıksız cevap verme gelişince, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi  hastanesine
getirilmiş.

 Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik
yok.

 B.E 34 yaşında bayan hasta Nevşehir
 Başvuru tarihi: 17.08.2008
 Öykü:Ateş, kusma, baş dönmesi şikayetleri

olup Nevşehir Devlet Hastanesine giden
hastada yakınlarını tanıyamama, sorulara
mantıksız cevap verme gelişince, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi  hastanesine
getirilmiş.

 Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik
yok.



Sistemik muayene bulguları:

 Genel durumu kötü, şuur uykuya
meyilli, kooperasyon kurulamıyor.

 Ateş: 36.2 0 C  Nabız: 76 dk
 Üretral kateter mevcut
 Ense sertliği (+)
 Pupiller izokorik, sklera doğal.
 Diğer sistem bulguları doğal.

 Genel durumu kötü, şuur uykuya
meyilli, kooperasyon kurulamıyor.

 Ateş: 36.2 0 C  Nabız: 76 dk
 Üretral kateter mevcut
 Ense sertliği (+)
 Pupiller izokorik, sklera doğal.
 Diğer sistem bulguları doğal.



Laboratuvar bulguları:

 Hb:9.9 g/dL   BK: 12000/ mm3

Trombosit: 256000 / mm3

 Sedimantasyon hızı: 43 mm/saat
CRP:22.4 mg/L

 Hb:9.9 g/dL   BK: 12000/ mm3

Trombosit: 256000 / mm3

 Sedimantasyon hızı: 43 mm/saat
CRP:22.4 mg/L



Bu hastada öncelikle hangi
inceleme yapılmalıdır?

 a) Kan kültürü
 b) BOS örneği alıp BOS biyokimya
 c) Serumda Brucella antikoru

 a) Kan kültürü
 b) BOS örneği alıp BOS biyokimya
 c) Serumda Brucella antikoru



 BOS protein: 154 mg/dL, BOS glukoz:56
mg/dL,  BOS klor:119 mmol/L.

 BOS hücre:90/ mm3 lenfosit
 Otomatize kan kültürü: üreme olmadı
 Brucella tüp aglütinasyon : Negatif

 BOS protein: 154 mg/dL, BOS glukoz:56
mg/dL,  BOS klor:119 mmol/L.

 BOS hücre:90/ mm3 lenfosit
 Otomatize kan kültürü: üreme olmadı
 Brucella tüp aglütinasyon : Negatif



Aşağıdakilerden hangisini
laboratuvar tanıda uygularsınız?

 a)BOS gram boyama ve bakteriyolojik
kültür

 b)İdrar kültürü
 c)BOS’ta ARB ve BOS mikobakteri PCR

 a)BOS gram boyama ve bakteriyolojik
kültür

 b)İdrar kültürü
 c)BOS’ta ARB ve BOS mikobakteri PCR



Laboratuvar bulguları

 BOS’da  ARB görülmedi. BOS
mikobakteri PCR: negatif

 BOS  Löweinstein Jensen’de üreme
olmadı.

 BOS gram boyama: Bakteri  görülmedi
ve nadir lökosit görüldü.

 BOS  kültürü: üreme olmadı.
 İdrar kültürü: üreme olmadı.

 BOS’da  ARB görülmedi. BOS
mikobakteri PCR: negatif

 BOS  Löweinstein Jensen’de üreme
olmadı.

 BOS gram boyama: Bakteri  görülmedi
ve nadir lökosit görüldü.

 BOS  kültürü: üreme olmadı.
 İdrar kültürü: üreme olmadı.



Hastalığın tanısı için sırada ne
olabilir?

 a)Radyolojide beyin MRI
 b)BOS’ta enterovirüs PCR
 c)BOS’ta CMV DNA

 a)Radyolojide beyin MRI
 b)BOS’ta enterovirüs PCR
 c)BOS’ta CMV DNA



Laboratuvar bulguları ve MRI
 MR bulgu: Sol temporal bölgeden başlayarak insular

bölgeye kadar uzanan insular bölgeyi içeren sağda
temporal loba kısmen uzanan solda hipokampus ve
periinsular bölgeye uzanan T1A hipo, T2A ve FLAIR
hiperintens sinyal değişiklikleri izlenmiştir (herpes
ensefaliti?).

 BOS enterovirüs RNA laboratuvarda çalışılmıyor.
 BOS  CMV DNA negatif bulundu.

 MR bulgu: Sol temporal bölgeden başlayarak insular
bölgeye kadar uzanan insular bölgeyi içeren sağda
temporal loba kısmen uzanan solda hipokampus ve
periinsular bölgeye uzanan T1A hipo, T2A ve FLAIR
hiperintens sinyal değişiklikleri izlenmiştir (herpes
ensefaliti?).

 BOS enterovirüs RNA laboratuvarda çalışılmıyor.
 BOS  CMV DNA negatif bulundu.



Tanıyı netleştirmek için ne
yaparsınız?

 a) BOS VZV PCR
 b) BOS EBV PCR
 c) BOS HSV PCR

 a) BOS VZV PCR
 b) BOS EBV PCR
 c) BOS HSV PCR



Laboratuvar bulguları

 BOS HSV PCR:HSV  DNA pozitif (tip 1)
 BOS EBV ve VZV DNA negatif bulundu.

 Hastaya asiklovir tedavisi başlandı.

 BOS HSV PCR:HSV  DNA pozitif (tip 1)
 BOS EBV ve VZV DNA negatif bulundu.

 Hastaya asiklovir tedavisi başlandı.



HSV SSS enfeksiyonu
laboratuvar tanısı

 BOS’ta virüs izolasyonu.. Duyarlılığı PCR’a
göre düşük.

 BOS/serum antikoru… tanıda gecikme
 BOS’ta HSV DNA araştırılması..kesin tanı

 BOS’ta virüs izolasyonu.. Duyarlılığı PCR’a
göre düşük.

 BOS/serum antikoru… tanıda gecikme
 BOS’ta HSV DNA araştırılması..kesin tanı



Sağlık personeli ve VZV

 N.Ş KİT ünitesinde görevli hemşire
 Öykü:2010 yılının ekim ayında ateş, eklem

ağrıları oluyor. Sırt, göğüs altı ve kasık
bölgesinde döküntüler görülüyor. Döküntüler
içi sıvı dolu olup, bütün vücuda dağılıyor.

 Klinik olarak suçiçeği tanısı konuluyor.
 Tüm personelde VZV kızamık, kızamıkçık

kabakulak IgG bakılıp, negatif olanlar aşılandı.
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ağrıları oluyor. Sırt, göğüs altı ve kasık
bölgesinde döküntüler görülüyor. Döküntüler
içi sıvı dolu olup, bütün vücuda dağılıyor.

 Klinik olarak suçiçeği tanısı konuluyor.
 Tüm personelde VZV kızamık, kızamıkçık

kabakulak IgG bakılıp, negatif olanlar aşılandı.



Sonuçlar

 1255 personel
 %94’ü kızamık,
 %97’si kızamıkçık,
 %90’ı kabakulak,
 %98’i VZV antikoru pozitif.

 Journal of Infection and Public Health 2011 (Baskıda)

 1255 personel
 %94’ü kızamık,
 %97’si kızamıkçık,
 %90’ı kabakulak,
 %98’i VZV antikoru pozitif.

 Journal of Infection and Public Health 2011 (Baskıda)



Sağlık personeline yapılması
gereken aşılar

 Influenza
 HBV
 Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak
 Su çiçeği

 Influenza
 HBV
 Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak
 Su çiçeği


