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HEPATİT C’Lİ HASTALARDA STEATOZ SIKLIĞI VE 
FİBROZ VARLIĞI ARASINDAKİ KORELASYON

Nagat Bousifi, Asia Ansari, Mohamed Shwehdi, Marwa 
Nashnush, Abdulfatah Abani, Hisham Ziglam, 

LİBYA

Steatoz direkt virüsün neden olabileceği, kronik hepatit C’nin 
yaygın görülen bir özelliğidir. Diğer genotiplerle karşılaştırıldığında 
Genotip 3’te daha sıktır. 
Amaç: Steatozun sıklığı ve şiddeti ile HCV genotipi ve fibroz 
derecesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Mart  2004-Aralık 2009  tarihleri arasında  387  hastanın karaciğer 
histolojisi,    biyopsi    veya    fibrotestle  değerlendirilmiştir. 387 
hastanın  311(%80)’ine karaciğer   biyopsisi  yapılmış,  hastaların
%45 (140)’inde steatoz  gözlenmiştir. Steatoz   %64’ünde hafif,
%31’inde  orta   ve %5’inde  şiddetli   olarak   tespit   edilmiştir. 
Steatoz paterni sadece   54  hastada  bilinmekte olup  %15’inde 
mikroveziküler,   %8,6’sında  makroveziküler ve  %5’inde  karışık 
saptanmıştır.
Steatoz tüm gentotiplerle ilişkili olmakla birlikte, en sık genotip 1 
(%30), daha sonra sırası ile genotip 4 (%28), genotip 3 (%21) ve 
genotip 2 (%18) ile ilişkili bulunmuştur. 
Yüksek derecede steatoz ile yüksek derecede fibroz ilişkili 
bulunmuştur (p<0,0001).
Karışık tip  yağ  globülleri   sıklıkla genotip 3’te  saptanmış olup 
yüksek derecede fibroz ile ilişkili bulunmuştur (p=0,001).
Sonuç olarak Steatoz kronik hepatit C hastalarında yaygın görülen, 
fibroz gelişimine katkı sağlayan bir faktördür. Steatozu kontrol 
etmek HCV karaciğer hastalığının progresyonunu durdurucu rol 
oynayabilir.

2- Abstract  413

 VİTAMİN D3 KRONİK HEPATİT C’Lİ  
HASTALARDA ADAPTİF İMMUN    

 SİSTEMİ  DÜZELTEBİLİR

Yasuteru Kondo, Takanobu Kato, Osamu Kimura, Masashi 
Ninomiya, Eiji Kakazu, Takayuki Kogure,  

Tooru Shimosegawa, 
TOKYO

1,25(OH)2 Vitamin D3, immun hücreleri etkileyerek, kronik 
hepatit C’nin immunopatogenezinde önemli rol oynayabilir.
Amaç: 1(OH)Vitamin D3 desteğinin immünolojik etkisinin in vivo 
ve in vitro olarak analiz edilmesidir. 
Peg-IFN alfa/RBV/1(OH)Vitamin D3 ile tedavi edilen 42 kronik 
hepatit C hastasında, Tag-Man realtime PCR yöntemi ile 
karaciğer biyopsi örneklerinde ISGs(Mx1, IFI44, IFIIT) mRNA 
ekspresyonuna kantitatif olarak bakılmıştır.
Peg-IFN alfa/RBV/1(OH)Vitamin D3 ile tedavi edilen HCV 
hastalarında, tedavinin 4.haftasında IL28B (T/T) içindeki HCV-RNA 
miktarı sadece Peg-IFN alfa/RBV ile tedavi edilenlere göre anlamlı 
oranda düşük bulunmuştur (p<0.01). Vitamin D3 desteği, tedavisi 
zor olarak rapor edilmiş olan yüksek IP-10 düzeyini düşürebilir. 
4 haftalık Vitamin D3 uygulanan grupta uygulanmayan gruba 
göre karaciğer ISGs (Mx1, IFI44, IFIIT) mRNA ekspresyonu 
anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Buna rağmen, 
1(OH)Vitamin D3’ün ve metabolitlerinin ISGs ekspresyonuna 
direkt etkisi hepatositlerde immün hücreler olmadan in vitro 
gösterilememiştir.1(OH) vitamin D3 ve 1,25(OH) vitamin D3 IP-
10 dahil olmak üzere çeşitli sitokinleri anlamlı olarak azaltır.
Sonuç olarak Vitamin D3’ün aktif metaboliti Peg-IFN/RBV 
tedavisine yanıtı arttırabilir.
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72 HAFTA KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN GEÇ 
VİRAL YANITLI HASTALARDA KALICI VİRAL 

YANITIN PREDİKTÖRLERİ

Hoang Hai, Le Thi Thanh Thuy, Masaru Enomoto, 
HiroyasuMorikawa, Shuji Iwai, Sawako Kobayashi, Akihiro 

Tamori, Norifumi Kawada, 
JAPONYA

Geç viral yanıtlı genotip 1’le enfekte HCV hastaları 72 haftaya 
uzamış tedaviden yarar görebilirler. Inozin trifosfataz (ITPA) 
single nükleotid polimorfizm (SNP)rs1127354’ün RBV ile 
indüklenmiş anemi ile ilişkili olduğu bulunmuş olmasına rağmen, 
uzamış tedavide ITPA’nın SVR üzerine etkisine dair bir rapor 
bildirilmemiştir. Amaç: 72 haftalık uzamış Peg-IFN/RBV tedavisi 
almış geç viral yanıtlı hastalarda SNP rs 1127354 ile birlikte diğer 
üç faktörün, SVR oranı ile ilişkisini araştırmaktır.
Viral yükü 105 IU/ml’den fazla olan toplam 66 geç viral yanıtlı 
hasta 72 hafta Peg-IFN/RBV ile tedavi edilmiştir. SNPrs1127354 
genotiplemesi, direk sekanslama ve TaqMan genotipleme olmak 
üzere iki farklı metodla çalışılmıştır. Hasta yaşı, cinsiyeti, tedavi 
öncesi biyokimyasal parametreleri, toplam Peg-IFN dozu, toplam 
RBV dozu ve 40. haftadaki RBV konsantrasyonu gibi faktörler 
ve rs1127354 SVR ile ilişkili olup olmadığı yönünden analiz 
edilmiştir. 
SNPrs1127354, RBV konsantrasyonu, yaş ve HCV-RNA kaybı olmak 
üzere 4 faktör SVR ile ilişkili bulunmuştur. RBV konsantrasyonu 
SVR’li hastalarda nüks hastalara göre daha yüksek bulunmuştur 
(2757ng/ml vs 1989 ng/ml)(p = 0.001). Ortalama hasta yaşı 
SVR’li hastalarda nüks hastalara göre daha düşük saptanmıştır 
(555 vs 61 yaş)(p = 0.009). Literatürle uyumlu olarak, erken HCV-
RNA kaybı tedavi başarısı ile ilişkili bulunmuştur (p = 0.014). 
Sonuç olarak ITPA SNP rs 1127354, RBV konsantrasyonu, yaş 
ve HCV-RNA kaybı süresi, geç viral yanıtlı 72 hafta tedavi almış 
hastalarda yüksek SVR’yi öngörür. Geç viral yanıtlı hastalarda, 
72.haftaya uzatılmış Peg-IFN/RBV tedavisi tedavi etkinliğini 
arttırmaktadır.

4-Abstract 1257

HEPATİT C’YE BAĞLI SEKONDER GELİŞEN 
KARACİĞER SİROZ’LU ERKEK HASTALARDA 

HEPATİK OSTEODİSTROFİ 
Salwa Tawefeek Ayoub, 

MISIR

Bu çalışma HCV’ye sekonder gelişen karaciğer sirozlu hastalarda 
kemik mineral dansite ve mineral metabolizmasını araştırmak 
için gerçekleştirilmiştir. Kronik karaciğer hastalığı olan 80 hasta 
çalışmaya dahil edilmiş, kemik-mineral dansitesi dual-x-ray 
absorptiometre ile ölçülmüştür. Çalışmaya katılan tüm hastaların; 
Intact paratiroid hormon (iPTH), 25-hidroksi-vitamin D [25(OH) 
D], Insülin-benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), karaciğer fonksiyon 
testleri ve serum kalsiyum düzeyleri ölçülmüştür. Hastalar sirotik 
olmayan (40 hasta), sirozlu (40 hasta) ve 20 sağlıklı kontrol 
grubu olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Sirotik grup Child-
Pugh skorlama sistemine göre ayrıca 3 gruba ayrılmıştır; Child A, 
Child B ve Child C. 
Serum albümin, bilirubin, ALT, AST ve protrombin aktiviteleri 
sirotik grupta sirozu olmayanlara göre ve hasta grup kontrol 
grubuna göre anlamlı oranda bozulmuştur. Serum 25(OH) D ve 
IGF-1düzeyleri Child A, B ve C grubunda kontrol grubuna göre; 
Child B ve C Child A’ya göre; Child C ise Child B’ye göre anlamlı 
oranda daha düşük bulunmuştur. Kemik-mineral dansitesi serum 
iPTH ve Child-Pugh skoru ile negatif olarak korele iken serum 
25(OH) D ve IGF-I ile pozitif ilişki saptanmıştır. Serum kalsiyum 
düzeyi ile ilişki saptanmamıştır. 
Sonuç olarak karaciğer sirozu kemik kaybına eğilim yaratır. 
Karaciğer fonksiyonları kötüleştikçe metabolik osteopati daha 
ciddi seyreder. Altta yatan mekanizma kemik resorpsiyonunun 
artması olarak sunulmaktadır.
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HEPATİT C HASTALARINDA SERUM  
İNTERFERON-GAMA DÜZEYLERİ İLE  

VİRAL YÜK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Maha Mounir El Gharbawy, Hala Abdel Raouf El Metwally, 
Dalal Mohammed Nasr El Din El Kaffash, Hanan Hosny 

Nooh, Alaa Ahmed EL Hendawy, 
MISIR

Dünyada kronik hepatit C enfeksiyonu 170 milyonun üzerinde 
kişiyi etkilemektedir. Mısır’da en yüksek prevelansın %14,7 
oranında olduğu tahmin edilmektedir. 
Amaç: Hepatit C’li hastalarda serum interferon-gama (IFN-
Gama) düzeyleri ile viral yük arasındaki ilişkiyi araştırmak ve 
bunun immunopatogenez ve HCV enfeksiyonu progresyonu ile 
ilgisinin değerini belirleyebilmektir.  Çalışmaya yaş ve cinsiyet 
eşleşmesi yapılan, 50 hepatit C’li, 25 sağlıklı kontrol olmak 
üzere iki grup hasta alınmıştır. Hepatit C’li hastalarda serum 
IFN-gama düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük 
bulunmuştur(p<0,001).
Buna ek olarak hasta grupta, serum IFN-gama düzeyleri ile 
viral yük, ALT, AST düzeyleri arasında da negatif korelasyon 
saptanmıştır(p<0,001). 
Sonuç olarak bulgularımız HCV enfeksiyonunun progresyonunda 
IFN-gama’nın rolünün önemini vurgulamaktadır. IFN-gama 
düzeyi HCV enfeksiyonunda immünolojik zayıflamanın indikatörü 
olarak kullanılabilir. Azalmış IFN-gama düzeyleri katkıda bulunan 
bir faktör ve HCV enfeksiyonunun kronikleşmesinin belirleyicisi 
olabilir. 

6-Abstract 19

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA  
ANTİ-TİROİD PEROKSİDAZ  

ANTİKORLARININ PREVALANSI

Ahmed Farag Elhassi, M Sasi, R Elmehdawi, 
LİBYA

Kronik HCV enfeksiyonu çok sayıda otoimmün tiroid antikorları ve 
tiroid disfonksiyonu ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, interferon 
tedavisi öncesinde kronik hepatit C’li hastalarda tiroid peroksidaz 
antikorlarının sıklığını saptamaktır. Kronik hepatitC’li 120 hastada 
Tiroid peroksidaz antikorlarının yanısıra, TSH düzeyleri, HCV-
RNA ve genotip araştırması yapılmıştır. 120 hastanın %50’si 
erkek olup ortalama yaş 44 ± 8 yıl olarak bulunmuştur. Genotip 
4;  %91,7 oranı ile en sık saptanan genotiptir. Hastaların %20
’sinde yüksek Anti-TPO’ya sahipken, kadın ve erkek arasında 
fark saptanmamıştır (p=0,702).  45 yaş üstü grubun %12,5’inde 
yüksek TSH düzeyi bulunmuştur (p= 0,002). 
Sonuç olarak kronik HCV hastalarında yüksek anti-TPO prevelansı 
(%20)  saptanmıştır. Interferon bazlı tedaviye  başlandıktan 
sonra tiroid disfonksiyonuna eğilimin arttığı çok sayıda çalışmada 
gösterilmiştir.  Bu da,  bu  hastaların bu  tarz  antikorların   varlığı 
açısından taranması ve optimum hasta bakımı açısından bir   
endokrinoloji   uzmanı    ile   işbirliğini   yapılması    gerektiği 
anlamına gelmektedir. 
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KRONİK HEPATİT C’Lİ HASTALARDA KARACİĞER 
FİBROZUNU BELİRLEMEK İÇİN SERUM 

MARKERLARINA DAYANAN YENİ İNVAZİF 
OLMAYAN MODEL

Rafael Bruck, Phillipe Halfon, Ilana Goldiner, Shira Zelber 
Sagi, Zamir halpern, Ran Oren, Amir Shlomai, 

İSRAİL

Serum safra asitleri (SBAs) kolestatik karaciğer hastalığında 
sıklıkla yükselirken, kolestatik olmayan karaciğer hastalığında bu 
yükselmenin olup olmadığı ve bu düzeylerin hastalığın şiddeti 
ile korele olup olmadığı açık değildir. Kronik hepatit C’li 135 
hastanın SBA düzeyleri karaciğer biyopsi sonucundaki karaciğer 
fibroz düzeyleri ile korele olup olmadığı analiz edilmiştir. 
Buna ek olarak SBA düzeylerinin karaciğerin invazif olmayan 
prediktörü olarak doğruluğu FibroTest skorları ile karşılaştırılmış 
ve değerlendirilmiştir. Çalışma hastalarının %67’si ileri olmayan 
karaciğer fibrozuna (Metavir F0-F2) sahipken, %33’ünde ileri 
fibroz ve siroz (Metavir F3-F4) saptanmıştır. İleri fibrozu olmayan 
hastaların %77’si, ileri fibrozluların %84,4’ü genotip 1 olarak 
bulunmuştur. SBA düzeyleri ileri fibrozlu hastalarda anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur(11,46 ± 10,01 vs 6,37 ± 
4,69, p<0,0001).  Ayrıca karaciğer fibrozunu predikte etmede, 
günümüzde kullanılan invazif olmayan yöntem olan FibroTest 
skorlama sistemi kadar güvenilir bulunmuştur. HCV viral yük ile 
SBA düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır. 
Sonuç olarak sıklıkla kullanılan laboratuvar parametrelerine ek 
olarak SBA düzeylerinin ölçülmesi, fibrozun derecesini yüksek 
bir doğrulukla belirleyebilir ve HCV’nin neden olduğu karaciğer 
hastalığının derecesini belirlemede ve değerlendirmede basit, 
invazif olmayan bir araç olarak klinik role sahip olabilir.

8-Abstract 53

DÜZENLİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİ-
HCV’NİN YÜKSEK YALANCI NEGATİF ORANLARI

Assem El-Sherif, Ashraf Elbahrawy, Atef Aboelfotoh, 
MagdyAbdelkarim, Abdel-Gawad Saied Mohammad, 

Abdallah Zahra, Sadek Mostafa, Amr Elmestikawy, Ahmed 
Elwassief, MohamedSalah, Mohamed Abdelbaseer, Kouka 

Abdelwahab, 
MISIR

Günümüzde hemodiyaliz hastalarının HCV enfeksiyonu 
açısından rutin serolojik testi önerilmektedir. Bazı araştırmacılar 
yüksek oranda yalancı-negatif serolojik sonuç raporladıkları için 
serolojinin değeri ile ilgili ikilem mevcuttur. 
Amaç: Mısır’lı hemodiyaliz hastalarında Anti-HCV’nin yalancı-
negatiflik oranlarını belirlemektir. Anti-HCV, Anti-HIV, HBsAg’si 
negatif, 78 hemodiyaliz hastasında Revers transkriptaz –
PCR yöntemi ile HCV-RNA çalışılmıştır. HCV enfeksiyonunun 
risk faktörleri karaciğer hastalığının klinik ve biyokimyasal 
endikatörleri, yalancı-negatif ve doğru-negatif anti-HCV’li 
hemodiyaliz hastalarında karşılaştırılmıştır. Anti-HCV yalancı 
negatiflik oranı %17,9 olarak saptanmıştır. HCV enfeksiyonu için 
kan nakil sıklığı, hemodiyaliz süresi, çok sayıda merkezde diyaliz 
ve DM varlığı risk faktörü olarak tanımlanmamıştır.  Hemodiyaliz 
ünitelerinde HCV enfeksiyonu prevalansı yalancı-negatiflik sıklığı 
ile doğrusal ilişkiye sahiptir. Hemodiyaliz ünitelerinde HCV’nin 
yayılma riskini azaltmak için HCV tanısını zamanında koymak 
gereklidir. Çalışmamızda hemodiyaliz ünitesinde yüksek oranda 
anti-HCV yalancı-negatiflik oranları hemodiyaliz hastalarında 
tarama testi için daha pahalı ve etkili olan nükleik asit amlifikasyon 
teknolojisi ile test yapılmasını haklı çıkarmaktadır. 
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ASMA, TEDAVİ ÖNCESİ KARACİĞER BİYOPSİSİNİ 
VE HEPATİT C TEDAVİSİNİN İLK 12 HAFTASINDA 

TRANSAMİNAZLARIN NORMALE DÖNÜŞÜNDEKİ 
GECİKMEYİ PREDİKTE EDER

Eu Jin Lim, Amy E. Clements, John S. Lubel, 
AVUSTRALYA

Hepatit C enfeksiyonunda otoantikorların saptanması iyi 
tanımlanmıştır fakat onların önemi iyi anlaşılamamıştır. ANA 
(Antinükleer antikor)veya ASMA(Anti-düz kas antikoru) varlığının 
klinik gidiş ve anti-viral tedavi cevabında etkisi olmadığı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada HCV tedavisi alan hastalarda 
ANA ve ASMA sıklığı ve bunların biyokimyasal, hematolojik 
parametrelere ve SVR üzerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. 
Anti-viral tedavi gören 273 hasta çalışmaya alınmıştır. Test 
yapılan hastaların %16’sında ANA, %35’inde ASMA pozitifliği 
saptanmıştır. ASMA sıklığı ANA sıklığından anlamlı oranda 
fazla bulunmuştur(p<0.001).  Tedavi öncesi viral yük ve bazal 
göstergeler açısından ANA, ASMA pozitifliği arasında fark 
saptanamazken, ASMA pozitifliği tedavi öncesi karaciğer biyopsi 
uygulanacağını anlamlı olarak öngörmüştür. Tedavinin 4., 8. 
ve 12. haftalarında ASMA saptananlarda ALT düzeyleri yüksek 
bulunmuştur (p<0,05).  ANA ve ASMA pozitifliği veya negatifliği 
ve SVR oranları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 
Sonuç olarak ASMA pozitifliği tedavi öncesi karaciğer biyopsisini 
predikte eder ve tedavinin ilk 12. haftasındaki yüksek ALT ile 
ilişkilidir. Ne ANA ne de ASMA, SVR üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahiptir. 

10-Abstract 218 

VİTAMİN D DESTEĞİ GENOTİP 4 HCV’NİN 
ANTİVİRAL TEDAVİSİNE YANITI ARTTIRIR MI?

Hassan Elsayed Elbatae, 
MISIR

Bu çalışma genotip 4 ile enfekte naif HCV hastalarında standart 
tedaviye ek olarak vitamin D desteğinin SVR (Kalıcı Virolojik Yanıt) 
üzerine etkisi olup olmadığını doğrulamak amaçlı yapılmıştır. 
Çalışmaya genotip 4 ile enfekte 126 anti-viral tedavi naif kronik 
hepatit C hastası alınmıştır. Grup 1’de 63 hasta Peg-IFN/RBV ‘ye ek 
olarak 3000 IU vitamin D almıştır. Grup 2’de 63 hasta sadece Peg-
IFN/RBV almıştır.  Çalışma öncesi tüm hastaların serum vitamin D 
düzeyleri ölçülmüştür. HCV-RNA düzeyleri tedavi öncesi, 4,12, 24 
ve 48(tedavi sonu). haftada ve SVR’yi belirlemek için tedavi sonu 
6.ayda olmak üzere ölçülmüştür. Hastaların %67’sinde serum 
vitamin D düzeyi düşük bulunmuştur. Tedavi sırasındaki viral 
yanıt ve SVR vitamin D verilen grupta anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur (%74 vs %47, p<0,01).  Vitamin D düzeylerine 
göre yüksek düzeydekilerde SVR oranı orta ve düşük grupla 
kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Artmış SVR 
yüksek vitamin D düzeyi, erkek cinsiyet, genç yaş, düşük BMI, 
tedavi öncesiyüksek lökosit, tedavi sırasında düşük lökosit, düşük 
derecede fibroz ve düşük viremi ile ilişkili bulunmuştur.  
Sonuç olarak standart HCV tedavisine vitamin D desteği 
SVR’yi anlamlı olarak arttırmıştır. Standart tedavi altındaki HCV 
hastalarında serum vitamin D düzeyleri ve genç yaş SVR’nin 
anlamlı prediktörüdür.
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KARACİĞER SERTLİĞİNİN KRONİK  HEPATİT C’Lİ 
HASTALARDAKİ SAĞKALIM ÖNGÖRÜSÜNÜN 

ARAŞTIRILMASI

Julien Vergnio, Jerome Boursier, Clelia Coutzac, Sandrine 
Bertrais, Juliette Foucher, Camille Angel, Faiza Chermak, 

Isabelle Fouchard-Hubert, Wassil Merrouche, Frederic 
Oberti,Victor de Le´dinghen, Paul Cale`s, 

FRANSA

Kronik hepatit C’de  tekrarlayan karaciğer   sertliği  ölçümlerinin 
(LSM)  uzun   dönem  sağkalımı   predikte  ettiğini   gösteren  bir 
çalışma    bulunmamaktadır.   Bu   çalışmada   amacımız,   kronik 
hepatit  C’de  3  yıllık karaciğer   sertliği  ölçümünün  prognostik 
değerinin incelenmesidir. Çalışmaya  prospektif  olarak  ilk geçerli 
LSM ve bundan tam  3 yıl sonra  geçerli  2.LSM değeri olan,  
1000  hasta (ortalama yaş  52,  %50  erkek)  dahil  edilmiştir.  
Hastaların  LSM değerlerine göre;  %60’ında <7,4  kPa, %25’inde 
7,5  -12,4kPa arasında,   %15’inde   ise   >12,4kPa’dan   yüksek   
bulunmuştur. Hastaların  %17,1’sinde SVR sağlanmıştır.  Ortalama 
delta LSM değeri 0.1±7.3 kPa (0,02 ± 2,13 kPa/yıl) olarak 
bulunmuştur ve 73.7[63.7-83.2] ay takip edilmiştir. Yirmiüçü 
karaciğer ilişkili olmak üzere 36 hasta ölmüştür.  Çok değişkenli 
analize göre, genel sağkalım bağımsız olarak ilk LSM, delta LSM/
yıl, merkez ve yaşa göre ilişkili bulunmuştur. Cinsiyet, diyabet, 
hipertansiyon, alkol, sigara veya SVR’nin etkisi bulunamamıştır.  
Genel sağkalım ilk LSM ve delta LSM/yıl anlamlı olarak daha 
kötü bulunmuştur. İlk LSM’si 7,5-12,5kPa arasında olan sirotik 
hastalarda delta LSM/yıl arttığında genel sağkalım anlamlı 
oranda kötüleşmektedir. 
Sonuç olarak üç yıllık LSM değerlerinin değişimi Hepatit C 
hastalarında güçlü bir prognostik değere sahiptir. Hastaların 
monitorizasyonu ve akıbetlerinin öngörülmesi için LSM 
tekrarlanmalıdır. 

12-Abstract 288

HEPATİT C RELAPSINI ÖNLEMEK İÇİN DÜŞÜK 
DOZ İNTERFERON PASTİLLERİNİN İDAME 

TEDAVİSİ OLARAK ARAŞTIRILDIĞI FAZ-II 
RANDOMİZE ÇALIŞMA

Chuan-Mo Lee, Chi-Yi Chen, Chau-Ting Yeh,  
Rong-NanChien, Kuo-Chih Tseng, Cheng-Yuan Peng, Shui-Yi 

Tung, Yi-Jen Fang, Yi-Hsiang Huang, Sheng-Nan Lu,  
Tsung-JangTsai, Chao-Wei Hsu, Chao-Hung Hung,  

Jian-Zhong Fang, 
TAYVAN

Düşük doz oral interferon-alfa’nın insan ve hayvan hastalıklarında 
immünmodülatör etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu çift-kör, 
randomize, plasebo kontrollü çalışmanın amacı, Peg-IFN/RBV 
tedavisi ile viral yanıt alınmış kronik hepatit C hastalarında düşük 
doz oral interferon-alfa’nın etkisini araştırmaktır.  Genotip 1b ile 
enfekte 169 kronik hepatit C hastası, Peg-IFN/RBV tedavisi ile 
tedavi sonunda viral yanıt alınmışsa, 3 gruptan birine alınmıştır. 
Düşük doz grubunda hastalar günde 500 IU interferon içeren pastil 
alırken, yüksek doz grubunda günde 3 kez 500 IU interferon içeren 
pastil almıştır, son gruba ise plasebo verilmiştir. Hastalar 24 hafta 
tedavi edilmiş daha sonra 24 hafta da takip edilmiştir. Çalışmayı 
144 hasta tamamlamış olup üç grup arasında nüks oranlarında 
anlamlı fark saptanmamıştır(%34, %40 ve %34,7) (p>0,05). Alt 
grup analizinde, fibroendeksi 1,4 ile 1,7 arasında olan hastalarda 
nüks oranı düşük dozda; 1/12’ye karşılık düşük doz olmayan 
grupta 9/21 olarak bulunmuştur(p=0.048). Beklenmedik bir 
şekilde, oral tedavi sonunda ve takip süresi sonunda düşük doz 
grubunda anlamlı olarak daha yüksek düzeyde trombosit sayısı 
bulunmuştur. İlaç ilişkili yan etki bildirilmemiştir. 
Sonuç olarak oral interferon hepatit C hastaları için güvenli, iyi 
tolere edilen bir ilaçtır. Hafif karaciğer fibrozu olan hastalarda 
sadece sınırda bir virolojik nüksü baskılama etkisi gözlenmiştir. 
Beklenmedik şekilde, düşük-doz oral interferon alan hastalar 
anlamlı trombopoetin benzeri etki göstermiştir.
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13-Abstract 385

BOCEPREVİR+PEGİNTERFERON ALFA-
2B+RİBAVİRİN  İLE RİBAVİRİN DOZ AZALTIMININ 

ZAMANLAMA VE BÜYÜKLÜĞÜNÜN SVR 
ORANLARI ÜZERİNDE ETKİSİ YOKTUR.

Fred Poordad, Eric Lawitz, K Rajender Reddy, NezamAfdhal, 
Christophe Hezode, Stefan Zeuzem, Samuel S. Lee,  

Jose´ L. Calleja, Robert S. Brown, Antonio Craxi, Heiner 
Wedemeyer, Bruce R. Bacon, Steven L. Flamm, Weiping 

Dang, Kenneth K. Koury, Frank Dutko, Margaret Burroughs, 
Katia Alves, Janice Wahl, Lisa Pedicone, Clifford Brass,  

Janice K. Albrecht, Mark S. Sulkowski, 
ABD

Amaç: Ribavirin doz azaltımının(RDA) zamanlama ve 
büyüklüğünün SVR oranlarına etkisini belirlemektir. Bazal Hb 
düzeyi 12-15 g/dL (kadın) ve 13-15 g/dL olan tedavi naif 678 
hasta anemi tedavi stratejisine göre RDA (249)veya EPO (251) 
grubuna randomize edilmiştir. Hastalar 4 haftalık PegIFN/
RBV(600-1400 mg/gün; kilo bazlı) aldıktan sonra BOC/PegIFN/
RBV’yı ya 24 hafta ya da 25-44 hafta almışlardır. Hb düzeyi 10 g/
dL’ye yaklaşan hastalar RDA veya EPO olmak üzere randomize 
edilmiştir. RBV dozu 200-400 mg/gün olmak üzere 3 aşamada 
yapılmıştır. 
RDA başlama zamanlamasına bakılmaksızın SVR oranları benzer 
bulunmuştur (<4.haftada %70, 4-8.haftada %64, 8-12.haftada 
%79, 12-16. haftada %82 ve >16.haftada %71).  10 mg/kg/
gün’ün altında RBV alan hastalarda SVR %76 iken, 10-11mg/
kg/gün alanlarda %69, 11-12 mg/kg/gün alanlarda %74, 12-
13 mg/kg/gün alanlarda %65 ve >13 mg/kg/gün alanlarda 
%53 olarak bulunmuştur. Anemi tedavisinin başlangıcında 
saptanamayan düzeyde HCV-RNA’sı olanlarda %86 oranında 
SVR tespit edilirken, anemi tedavisinin başında HCV-RNA’sı 
saptanabilir düzeydeki hastalarda ise %56 olarak bulunmuştur. 
Anemi tedavisi için günlük ortalama RBV dozu veya en düşük RBV 
dozu olsun, SVR oranları RBV dozunun ne zaman azaltıldığından 
bağımsız olarak benzerdir. SVR oranları primer strateji ne 
olursa olsun anemi tedavisine başlangıç anındaki HCV-RNA 
düzeylerinden etkilenmektedir. Bu da aneminin RDA veya EPO 
ile tedavisinin, doz azaltımı anında hastada saptanabilir virüs olsa 
dahi,  SVR üzerinde istenmeyen etkisi olmadığını göstermektedir. 

14-Abstract 393

GENOTİP 1 İLE ENFEKTE TEDAVİ NAİF 
KOMPANSE SİROZLU HCV HASTALARINDA 

PEGİNTERFERON ALFA-2B/RBV İLE 
BOCEPREVİR(BOC) TEDAVİSİ: ANEMİ YÖNETİMİ 

ÇALIŞMASININ ALT ANALİZİ

Eric Lawitz, Stefan Zeuzem, Lisa M. Nyberg, David R. 
Nelson, Lorenzo Rossaro, Luis A. Balart, K Rajender Reddy, 

Timothy Morgan, Kenneth J. Koury, Katia Alves, Frank 
Dutko, JaniceWahl9 Fred Poordad1, Lisa Pedicone, 

ABD

Amaç:   BOC/Peg-IFN/RBV  ile  tedavi   edilen   sirotik   ve   sirotik 
olmayan hastalarda iki anemi  tedavi  stratejisinin  SVR ve güvenlik 
üzerindeki   etkisini  araştırmaktır.  Bazal  Hb  düzeyi   12-15   g/dL 
(kadın)  ve  13-15   g/dL  olan  tedavi  naif  678  hasta  randomize, 
açık-etiketli, çalışmaya alınmış, hastalar 4 haftalık PegIFN/RBV 
aldıktan  sonra  BOC/PegIFN/RBV’yı ya 24  hafta  ya da  44  hafta 
almışlardır.  Hb düzeyi  10 g/dL’ye yaklaşan hastalar  RDA (ribavirin 
doz  azaltımı)  veya EPO olmak  üzere  randomize edilmiştir.  Eğer 
Hb ≤8,5 g /dL’ye düşerse  RDA ve EPO± transfüzyon olmak üzere 
ikincil bir  strateji  uygulanmıştır.   Eğer  Hb  düzeyi  ≤7,5g/dL’ye 
düşerse   tüm  çalışma  ilaçları durdurulmuştur.   Hastaların  %9’u 
sirotikti. Sirotik olan ve olmayan grupta bazal özellikler benzerdi 
SVR oranları sirotik olan ve olmayan grupta sırası ile %55 ve 
%64 bulunmuştur. Sirotik hastaların %80’i, sirotik olmayanların 
%73’ü kriterlere uydukları için RDA veya EPO grubuna randomize 
edilmiştir. Sirotik olmayan grupta RDA yapılan da SVR oranı % 
73 iken, EPO alan grup için bu oran %72 olarak saptanmıştır. 
Sirotik hastalarda bu oranlar sırası ile RDA yapılanlarda %57, 
EPO verilenlerde %64 olarak bulunmuştur. Sirotik hastalar 
ikincil müdaheleye daha fazla ihtiyaç duymuştur. Sirotik olan 
ve olmayan grupta yan etki nedeni ile tedavinin bırakılması 
benzer oranlarda gerçekleşmiştir(%17 vs %16).  Sonuç olarak, 
tedavi stratejisine bakılmaksızın anemisi olan sirotik hastalarda 
SVR oranı %57-64’tür. Anemi gelişimi sirotik ve sirotik olmayan 
grupta benzer olmasına rağmen, sirotik grupta daha ciddi anemi 
görülmüş ve ikincil müdaheleye ihtiyaç duyulmuştur. Sirotik 
hastalarda ribavirin doz azaltımı aneminin yönetimi açısından en 
iyi başlangıç opsiyonu olarak görülmektedir.
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15-Abstract 427

GENOTİP 1’LE ENFEKTE HCV HASTALARINDA 
PEG2B/RBV’NİN YOL AÇTIĞI TİROİD 

DİSFONKSİYONU SVR’NİN FAYDALI BİR 
PREDİKTÖRÜ İKEN, GENOTİP 2/3 ENFEKSİYONU 

İÇİN DEĞİLDİR.

Stefan Mauss, Dietrich Hueppe, Elmar Zehnter, Michael, 
P. Manns, Gerlinde Teuber, Tarek Dahhan, Ulrike Meyer, 
Thomas Witthoeft, Bernd Moeller, Nektarios Dikopoulo, 

Jochen Brack, Barbara Stade, Manfred Bilzer, 
ALMANYA

Tedavi  altındaki  HCV hastalarında görülen tiroid  disfonksiyonu, 
interferonun antiviral yanıt indüksiyonu ile ilişkilendirilene benzer 
şekilde  interferonla uyarılmış  immun mekanizmalara atfedilmiştir. 
Bu çalışmada,  tiroid   disfonksiyonu  ile  Peg2b/RBV  ve Genotip 
1  ve  Genotip2/3  ile  enfekte   tedavi   edilmiş   hastaların  viral 
sonuçları   arasındaki   olası  ilişki araştırılmıştır.   Genotip 1(1923 
hasta), Genotip 2(250 hasta), Genotip 3(1117 hasta)  ile enfekte 
Peg-2b  1.51g/kg/hafta+ağırlığa göre  RBV ( 800-1200 mg/gün ) 
48  hafta  tedavi  almış,  gerçek  yaşam  büyük,  gözlemsel, kohort 
çalışmasının  sonuçları  retrospektif olarak  analiz edilmiştir.  Tiroid 
disfonksiyonu serum  TSH düzeyleri  ile tahmin edilmiştir.  Normal 
sınırların üstünde ya da  altındaki  TSH düzeyleri  anormal olarak 
sınıflandırılmıştır.
Tedavi  başladıktan  sonra   hastaların %21,2  (304   hasta)’sinde 
anormal TSH düzeyleri  belirginleşmiştir. THS düzeyleri  anormal 
olan  hastalar   normal   olanlarla  karşılaştırıldığında   anlamlı  
olarak daha  yüksek SVR oranlarına erişmişlerdir (%44  vs 
%53,6). Bu etki tedavisi zor hasta  grubu dediğimiz yüksek 
bazal viral yüklü (%49 vs %33,6, p=0,007) ve 50 yaş üstü  
hastalarda(%52,3 vs %35,9, p=0,0044) sırası ile anormal ve 
normal TSH düzeyli hastalara göre daha  belirgindir. Genotip 
1  enfeksiyonunda cinsiyet,  viral yük, yaş, trombosit sayısını da  
içeren  multivaryant logistik regresyon analizine  göre  anormal 
TSH düzeyleri  SVR ilişkili bağımsız  faktör olarak   belirlenmiştir   
(OR=1,4;   p=0,0124).   Genotip  2/3    ile enfekte  hastaların 
tedavi  sırasında  %19’u  anormal TSH değerleri göstermiştir.  
Anormal   TSH düzeyleri   Genotip  2/3   ile  enfekte hastalarda 
artmış  SVR oranları  ile ilişkili bulunmamıştır(%74,1 vs %72,2 
p=0,5876 anormal TSH vs normal  TSH düzeyli  hastalar sırası 
ile).
Sonuç olarak Genotip 1 ile enfekte HCV hastalarında, Peg2b/
RBV tedavisi sırasında tetiklenen Tiroid disfonksiyonu, yüksek 
SVR oranlarının ve düşük cevapsızların oranının belirlenmesinde 
bağımsız öngörü faktörüdür.

16-Abstract 429

SİROTİK OLMAYAN GENOTİP 1 İLE ENFEKTE 
TEDAVİ NAİF HEPATİT C HASTALARINDA 24 
HAFTALIK PEG-IFN2B/RBV TEDAVİSİ İLE 12 
HAFTALIK MK-5172’NİN GÜVENİLİRLİĞİ VE 

KALICI VİRAL YANIT ORANLARI

Patrick Marcellin, John M. Vierling, Bruce R. Bacon, 
Michael P. Manns, Christine M. Fandozzi, Jacqueline Gress, 
Christopher L. Gilbert, Peggy Hwang, Janice Wahl, Michael 

Cooreman, Niloufar Mobashery, 
FRANSA, ALMANYA, ABD

MK-5172, dirence karşı yüksek bariyeri olan potent bir HCV 
NS3/4A proteaz inhibitörüdür. Genotip 1 ile enfekte tedavi naif 
HCV hastalarında Peg-IFN 2b/RBV (PR) ile birlikte MK-5172 
etkinliği ve güvenilirliği çalışılmıştır. Hastalar ya Boceprevir+RBV 
ile veya MK-5172 100, 200, 400 veya 800 mg/gün+RBV ile 12 
hafta tedavi edildikten sonra; ek olarak RVR’ye ulaşılmışsa 12 
hafta, RVR’ye ulaşılmamışsa 36 hafta daha PR ile tedaviye devam 
edilmiştir.  Primer sonlanım noktası 12 haftada (MK-5172) ve 
16.haftada (bocepravir) saptanamayacak düzeyde HCV-RNA 
olan hasta oranı idi. MK-5172alan hastaların 100’ü RVR’ye 
erişti ve 24 haftalık tedaviye devam ederken, 8 hasta RVR’ye 
erişemediği için 48 haftalık tedaviye devam eden gruba dahil 
edildi. MK-5172 kolunda 100/200 mg dozda %2, 400/800 mg 
dozda ise %11 oranında tedavinin 2-4.haftasında transaminazlar 
normale dönmüştür fakat, 8.hafta ve sonrasında normal düzeyin 
iki katının üstüne artış görülmüştür. MK-5172 tedavisi alanların 
çoğunda düzeyler düşmüş, 16.haftada normale dönmüştür. 
Sonuç olarak MK-5172+PR tedavisi yüksek viral yanıt oranları 
sağlar. Tüm dozlarda yüksek anti-viral potansa sahiptir, 
400/800mg yüksek dozlarda bir grup hastada artmış transaminaz 
düzeylerinin görülmesi, gelecek çalışmaların 200 mg dozla 
yapılmasını temin etmektedir.  
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17-Abstract 433

DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ GENOTİP 
1 İLE ENFEKTE KRONİK HCV’DE MK-7009 

(VANİPREVİR)’İN UZUN DÖNEM ETKİSİNİN 
PROJEKSİYONU

Elamin Elbasha, Antoine El Khoury, Niloufar Mobashery, 
ABD

Amaç:  MK-7009   faz  2b  çalışmasının   kısa  dönem bulgularını, 
uzun    dönemde   dekompamse  siroz,   HCC,   karaciğer    nakli 
ve  karaciğer   ilişkili ölümlerin   insidansını   tahmin  etmek   için 
dönüştürmektir. MK-7009 faz 2b (randomize, plasebo-kontrollü, 
çift-kör)  çalışmasının  verileri genotip 1’in neden  olduğu kronik 
HCV hastalığının doğal   seyri  bilgisayar  bazlı  matematiksel  bir 
model  kullanılarak  çalışılmıştır. Sirotik olmayan, önceki  Peg-IFN/ 
RBV  tedavisi   başarısız  olmuş   hastalar;  rejim  1’de   24  haftalık 
MK-7009  600  mg/gün/Peg-IFN/RBV,  rejim2’de  24  haftalık  
MK-7009  600  mg/gün/Peg-IFN/RBV’yi takiben  24 haftalık 
plasebo/ Peg-IFN/RBV tedavisi,  rejim  3’te  48.haftalık MK-7009  
300  mg/ gün/Peg-IFN/RBV  ve  rejim  4’te  48.haftalık MK-7009  
600  mg/ gün/Peg-IFN/RBV   ve   kontrol    (48   haftalık   plasebo/
Peg-IFN/ RBV)  olmak  üzere  randomize edilmiştir.    SVR oranları  
sırası ile %71,1, %84,9, %66,7, %78,%19 olarak bulunmuştur. 
Kontrolle karşılaştırıldığında  MK-7009 bazlı tedavi rejimlerinde 
yaşamboyu dekompanse siroz insidansı %17,12den %7,3’e  
düşmüştür. Aynı şekilde  HCC insidansı  kontrolle  kıyaslanınca 
%20,9’dan %4,5-9 oranına düşmüştür.
Sonuç olarak sirotik olmayan daha önce sadece Peg-IFN/RBV ile 
tedavi edilmiş genotip 1 kronik HCV hastalarında MK-7009 bazlı 
tedavi rejimlerinin sonuçları projekte edildiğinde karaciğer ilişkili 
komplikasyonlar ve mortalite insidansı esas olarak azalmaktadır.

18-Abstract 573

KRONİK HEPATİT C’Lİ KİŞİLERDE KARACİĞER 
STEATOZUNUN ANTİ-VİRAL YANITA ETKİSİ

Sahin Coban, Ramazan Idilman, Ali Tüzün, Esra Erden, 
ANKARA

Kronik hepatit C’li hastalarda karaciğer steatozu yaygın görülen 
bir histolojik bulgudur. Karaciğer steatozunun kronik hepatit 
C hastalarında anti-viral tedaviyi etkileyip etkilemediği hala 
tartışmalıdır. 
Amaç: Antiviral yanıt üzerine  karaciğer  steatozunun  etkisini 
araştırmaktır. Kronik hepatit C’li ardışık olarak Peg-IFN/RBV 
tedavisi alan 112 hasta çalışmaya alınmıştır. Karaciğer steatozu 
modifiye    Poynard    çalışması   ile   sınıflandırılmıştır.    SVR oranı
%57,2 olarak  saptanmıştır.  Karaciğer  steatozu olan  hastalarda 
SVR oranı  olmayanlara göre  anlamlı  oranda düşük  bulunmuştur 
(%50  vs %72,2; p=0,026). Düşük  SVR oranları  ile ilişkili diğer 
değişkenler Diyabet,  kombinasyon tedavisi öncesi anti-viral 
tedavi alma,   ileri  evre  fibroz   varlığıdır.  Lojistik regresyon  
analizinde SVR için  tek   bağımsız   risk  faktörü   ileri  fibroz   
evresi  olarak saptanmıştır(p=0,019).  Karaciğer  steatozu tüm   
grupta  %67,9 olarak saptanmıştır. Karaciğer  steatozu ile ilişkili 
değişkenler; yaş (>40),  BMI(>25), Diyabet  olarak bulunmuştur.
Sonuç olarak kombine tedavi almış kronik HCV hastalarında 
karaciğer steatozunu SVR üzerinde negatif prediktif faktördür. 
Obezite, diyabet varlığı gibi metabolik faktörler ve kronik hepatit 
C’nin süresi hepatik steatoz gelişimi için rol oynayabilirler.       
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19-Abstract 612

GENOTİP 1-3 TEDAVİ NAİF HCV HASTALARINDA 
12 HAFTALIK ABT-450/R VE ABT-267+/-RBV 

İÇEREN İNTERFERONSUZ REJİMLER 

Erik Lawitz, Greg Sullivan, Maribel Rodriguez-Torres, 
Pedram Enayati, Michael Bennett, Fred Poordad, 

MudraKapoor, Andrew Campbell, Lino Rodrigues-Jr, 
Prajakta Badri, Michele Heckaman, Tami Pilot-Matias, Barry 

Bernstein, 
ABD

ATB-450 (düşük doz ritonavir, ABT-450/r) Abbott ve Enanta 
firmaları tarafından HCV proteaz inhibitörü olarak tanımlanmış 
bir bileşimdir. ABT-267 ise NS5A inhibitörüdür. Bu çalışmada 
HCV tedavisi için interferonsuz kombinasyon tedavilerinin 
etkisi, güvenilirliği ve RBV’nin potansiyel katkısı araştırılmıştır. 
Sirotik olmayan tedavi naif genotip 1, genotip 2 ve genotip 3 
ile enfekte HCV hastaları 12 hafta ABT-450/r200/100 mg/gün ve 
ABT-267 25mg/gün+/-ağırlık bazlı RBV (1000-1200 mg/günde 
iki kez) ile tedavi edilmiştir. 61 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
En sık görülen yan etkiler halsizlik, bulantı, başağrısı ve ishaldir. 
3 hastada tedavi-ilişkisiz ciddi yan etki bildirilmiştir. SVR oranları 
RBV  alan  grupta  genotiplere göre   sırası  ile  genotip  1  %100, 
genotip 2 %90  ve genotip 3%70; RBV’siz grupta ise aynı sıra ile 
genotiplerin SVR oranları %60, %60 ve %9 olarak saptanmıştır. 
Sonuç olarak ABT-450/r ve ABT-267 kombinasyonu genotip 1 ve 
2 için potent aktivite göstermiştir. RBV SVR oranlarını arttırmıştır, 
genotip 2 ve 3’ün tedavisi için gereklidir. Genotip 3 hastalarına 
düşük yanıt oranları, in-vitro çalışmalarda ABT-450’nin genotip 
3’e genotip 1 ve 2’den daha farklı bulunduğu çalışmalarla 
korelasyon göstermiştir. 

20-Abstract 613

INTERFERONSUZ TEDAVİ REJİMLERİNDEN ABT-
450/r, ABT-267, ABT-333+/-RBV GENOTİP 1B İLE 

ENFEKTE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA 
YÜKSEK SVR12 ORANLARI SAĞLAR

Fred Poordad, Eric Lawitz, Kris V. Kowdley, Daniel E.Cohen, 
Wangang Xie, Tami Pilot-Matias, George Liossis, Lois Larsen, 

Amit Khatri, Thomas Podsadecki, Barry Bernstein, 
ABD

Bu çalışma farklı rejimlerde ABT-450/r(HCV proteaz inhibitörü 
100mg ritonavir ile birlikte), ABT-267 (NS5A inhibitörü) ve/veya 
ABT-333 (nükleozid olmayan NS5B inhibitörü)+/-RBV tedavilerinin 
güvenilirliği ve etkinliği araştırılmıştır. Sirozu olmayan, genotip 
1b ile enfekte tedavi naif hastalar ve önceki Peg-IFN/RBV cevapsız 
hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara diğer 1-2 direkt etkili anti-
viraller (DAA, ABT-267 25 mg QD, ABT-333 400 mg BID) ile 
birlikte ABT-450/r(100/100-200/100 mg QD)±ağırlık bazlı RBV8, 
12 veya 24 hafta uygulanmıştır. Genel çalışma populasyonunda 
12.haftada SVR oranları 3 direkt etkili antiviral ±RBV tedavisi 
alan naif grupta SVR oranları %87-98 iken, cevapsız hastalarda 
bu oran %89-93 bulunmuştur. 12 haftalık tedavi alan genotip 
1b ile enfekte hastalarda virolojik başarısızlık saptanmamıştır. En 
sık görülen yan etkiler naif ve cevapsız  grupta sırası ile; halsizlik 
(%30  vs %23),  baş ağrısı (%33  vs %23)  olarak bildirilmiştir. 
Yan etkiler nedeni ile ilacı kesme oranı %0,7’dir. Sonuç olarak; bu 
çalışma tedavi naif ve cevapsız genotip 1b ile enfekte hastalarda, 
interferonsuz 3 direkt antiviral ajanın (ABT-450/r, ABT-267, ABT-
333)+/-RBV tedavisinin iyi tolere edildiğini, 12. haftada %96-
100 gibi yüksek SVR oranı sağladığını göstermiştir. Genotip 1b 
tedavisi için gelecek çalışmalarda ribavirinsiz 3 direkt etkili anti-
virallerin etkisi araştırılacaktır.
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21-Abstract 615

GENOTİP 1 İLE ENFEKTE HCV HASTALARINDA 
12 HAFTALIK ABT-450/R+ABT-333+RBV 

İNTERFERONSUZ TEDAVİ REJİMLERİ TEDAVİ NAİF 
HASTADA %90, ÖNCEKİ CEVAPSIZ HASTALARDA 

%47 ORANINDA SVR SAĞLAMIŞTIR

Fred Poordad, Eric Lawitz, Kris V. Kowdley, Greory T.Everson, 
Bradley Freilid, DalielE. Cohek, Sara Siggellcow, Michele 

Heckaman, Rajeev Menon, Tamil pilot-matias, Thomas 
Podsudecki, Barry Bernstiem, 

ABD

ATB-450(düşük doz ritonavir, ABT-450/r) Abbott ve Enanta 
firmaları tarafından NS3 HCV proteaz inhibitörü olarak 
tanımlanmış bir bileşimdir. ABT-333 ise nükleozid olayan NS5B 
polimeraz inhibitörüdür. Bu çalışmada HCV enfeksiyonunun 
tedavisi için ABT-450/r ve ABT-333 kombinasyonları diğer anti-
HCV ajanlarla birlikte araştırılmıştır. Genotip 1 ile enfekte sirotik 
olmayan HCV hastaları, 12 hafta boyunca ABT-450/r QD + 
ABT-333 BID + ağırlık bazlı ribavirin  (1000-1200 mg /gün) ile 
tedavi edilmiştir. Çalışmanın birinci kolunda tedavi naif hastalara 
ABT-450/r 250/100mg-ABT-333 400mg+RBV uygulanmış ve 
SVR %97,7 elde edilirken, ikinci kolda tedavi naif hastalar ABT-
450/r 150/100mg-ABT-333 400mg+RBV ile tedavi edilmiş ve 
%92,9 oranında SVR’ye ulaşılmıştır. Çalışmanın 3.kolunda önceki 
tedaviye cevapsız hastalar ABT-450/r 150/100mg-ABT-333 
400mg+RBV ile tedavi edilmiş ve %47,1 oranında SVR’ye 
ulaşılmıştır. Çalışmada ölüm ya da ciddi yan etkiye rastlanmazken, 
en sık gözlenen yan etkiler halsizlik (%42), bulantı (%22) ve 
başağrısı(%20) olmuştur. Yan etkilerin çoğu hafif-orta derecede 
iken, 4 hastada halsizlik, ağrı, hiperbilirubinemi ve kusma gibi 
daha şiddetli yan etkiler gözlenmiş, bunların hiçbiri tedaviye son 
verme veya sonlandırmaya neden olmamıştır. 
Sonuç olarak bu çalışmada genotip 1 ile enfekte HCV hastalarında 
12 haftalık interferon içermeyen ABT-450/r +ABT-333 + RBV 
tedavi rejimleri iyi tolere edilmiş, tedavi naif hastalarda %93-
95 oranında, önceki tedaviye yanıtsız hastalarda %47 oranında 
SVR’ye ulaşılmıştır. Tedavi naif hastalarda ABT-450/r 250/100 mg 
ve 150/100 mg dozları karşılaştırılabilir etkinlikte bulunmuştur. 

22-Abstract 706

YÜKSEK VİRAL YÜKE SAHİP GENOTİP 1B İLE 
ENFEKTE HEPATİT C HASTALARINDA PEG-

IFN2B/RBV TEDAVİSİNE CEVAPSIZLIĞIN (NULL 
RESPONDER) ÖNGÖRÜLMESİ

Hideyuki Tamai, Yuki Wada, Akira Kawashima, 
NaokiShingaki, Yoshiyuki Mori, Masanori Kawaguchi, 

KosakuMoribata, Toru Niwa, Hisanobu Deguchi, Kazuki 
Ueda, Izumi Inoue, Takao Maekita, Mikitaka Iguchi, Jun 

Kato, Masao Ichinose, 
JAPONYA

Interferon   tedavisine  başladıktan   sonraki   12.haftada   serum 
hepatit  C   düzeyleri   2   loqIU/mL   ve   daha    fazla   azalmayan 
cevapsız   (null   responder)  hastalar   tedavinin  yararı   azalacağı 
için en  kısa sürede  doğru şekilde öngörülmelidir. Bu çalışmanın 
amacı,  genotip 1 ile enfekte  yüksek viral yükü olan  Peg-IFN2b/ 
RBV  tedavisi  başlanan HCV hastalarda, tedavinin 2.haftasında 
erken  virolojik yanıtın  cevapsız  hastaları  öngörüp göremeyeceği 
araştırılmıştır. Yüksek viral yükü olan genotip 1 ile enfekte standart 
PEG-IFN-alpha-2b (1.5 mg/kg/hafta) ve ribavirin (600-1000 mg/ 
gün)  tedavisi  uygulanan 65  hasta  çalışmaya  alınmıştır.  RNA ve 
HCV kor  antijen  düzeyleri;  tedavi  başlandığı gün,  tedavinin 1. 
günü,1. hafta ve 2. hafta olmak üzere 4 kez ölçülmüştür. Toplam
10  cevapsız  (null responders), 55  cevaplı  (non-null responders) 
identifiye  edilmiştir.  IL28B genotip, kor  70  substutisyonu, 
Alfa- protein düzeyleri,  hiyalurinik asit düzeyleri  ve viral yanıt 
arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Kor antijen  düzeyinin 
2.haftadaki düşüşüne bağlı duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif 
değer, negatif prediktif   değer,  cevapsızlığın   doğru  tahmini 
sırası  ile  %100,
%94,5, %76,9, %100 ve %95,4 olarak bulunmuştur.
Sonuç  olarak  tedavi  başladıktan sonraki  2.  haftadaki  viral yanıt 
ve  IL28B ve  kor  antijen   70  substutisyonunun  kombinasyonu 
cevapsızlar (null-responder) için doğru prediktörler olarak 
önerilmektedir.
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23-Abstract 767

TELAPREVİR BAZLI ÜÇLÜ TEDAVİ CEVABININ 
ÖNGÖRÜLMESİ

Shoko Suzuki, 
JAPONYA

Telaprevir  bazlı  tedaviler  önceki  Peg-IFN/RBV tedavisinde nüks 
etmiş  hastalarda cevapsız  hastalara (null  responder) göre  daha 
yüksek  SVR oranına sahiptir.   Bu çalışmanın amacı,  erken  HCV 
dinamikleri  ile Peg-IFN/RBV yanıtı arasındaki  ilişkiyi belirlemek  
ve telaprevir  bazlı tedavi cevabını  öngörmek için başlangıç Peg-
IFN/ RBV tedavisinin değerini daha  ileri araştırmaktır. Genotip 1b  
ile enfekte 772 hastada Peg-IFN/RBV ile tedavinin 4.haftasında 
HCV- RNA’daki düşüş  ve viral yanıt  arasındaki  ilişki araştırılmıştır.  
Viral yanıt,   tedavi   sonunda   HCV-RNA’nın saptanamayacak 
düzeyde olması  olarak  tanımlanır. Peg-IFN/RBV ile tedaviye  
başlanan ve 4. haftada  telaprevir  bazlı üçlü tedavi  alan 41 
hastada, başlangıç tedavisi  sırasındaki  HCV-RNA düşüşü ile 
telaprevir   eklendikten sonraki  viral yanıt  (saptanamayacak 
düzeyde HCV-RNA oranı) arasındaki  ilişki analiz  edilmiştir.  Erken 
HCV dinamikleri  ile viral yanıt  olasılığı arasında  yakın ilişki 
bulunmuştur. 4.haftada, HCV- RNA’daki <1loq’dan az,  1-1,9  log  
ve  >2log’dan fazla düşüş  ile sırası ile viral yanıt oranları  %25,  
%56,  %96  olarak saptanmıştır. Sonuç  olarak  başlangıç Peg-
IFN/RBV tedavisi  ile 4. haftada  2 log HCV-RNA düşüşü devam 
eden telaprevir  bazlı üçlü tedavinin yanıtı açısından güçlü  bir 
prediktördür.

24-Abstract 859
KRONİK HEPATİT C’DE SİROZ VE 

HEPATOSELLÜLER KANSER RİSKİ: UZUN DÖNEM 
SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Sun Jae Lee, Jong Eun Yeon, Hyun Jung Lee, Eileen L. Yoon, 
Sang Jun Suh, Ji Hoon Kim, Yeon Seok Seo, Hyung Joon Yim, 

Soon Ho Um, Ho Sang Ryu, Kwan Soo Byun, 
KORE

AAmaç: Kronik hepatit C’de siroz ve hepatosellüler karsinom 
insidansının 10 yıllık süreçte kümülatif olarak değerlendirilmesidir. 
Çalışmada   2002-2010 yılları arasındaki  kronik  hepatit C’li 315 
hastanın  medikal   kayıtları  incelenmiştir.  270   hasta   (%85,7) 
antiviral   tedavi    alırken,   45   (%14,3)  hasta    antiviral   tedavi 
almamıştır. 46  hastada(%14,6) antiviral  tedavi  öncesinde  siroz 
vardı. Antiviral tedavi  sonrası,  198 (%74,7) hastada SVR’ye 
ulaşılmıştır.  SVR oranı   genotip  1  dışı  hastalarda  genotip  
1’e göre  daha  yüksek bulunmuştur(%89,7 vs %59,4 p=0,000). 
SVR oranı sirotik hastalarda sirotik olmayanlara göre  daha  düşük 
bulunmuştur(%50 vs %77,2 p=0,004). Tedavi  rejimlerine  göre 
SVR oranları arasında  fark saptanmamıştır. Tedavi sonrası ortalama 
takip süresi 45,3 aydır. Takip süresinde başlangıçta sirozu olmayan 
269  hastanın 14’ünde siroz gelişmiştir.  5 yılda siroz gelişiminin 
kümülatif  oranı  tedavisiz  hastalarda tedavi  alan  hastalara göre 
daha   yüksek  bulunmuştur(%28,1  vs  %8,7   p=0,004).  5  yılda 
SVR cevabı  alınamamış hastalarda SVR’ye ulaşılan  hastalara  göre 
daha   yüksek  oranda siroz  gelişmiştir(%27,6  vs %0  p=0.000). 
Tedavi  rejimi  ve  genotip siroz  gelişimini  etkilememiştir.  Takip 
süresince, 13  hastada HCC gelişmiştir. 5 yılda  HCC gelişiminin 
kümülatif  oranı  tedavi  almayan grupta tedavi  alan  gruba göre 
yüksek bulunmuştur (%46,7 vs %2,2  p=0,000). Antiviral tedavi 
alan ve HCC gelişen 4 hastada, tedavi öncesi siroz vardı. Antiviral 
tedavi  alan  hastalarda, muhtemelen çok  düşük  insidansa   sahip 
olduğu için,  HCC gelişimi; SVR, genotip veya tedavi  rejiminden 
etkilenmemiştir.
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25-Abstract 887

IL28B TT ALLELİ OLAN GENOTİP 1 İLE ENFEKTE 
JAPON HASTALARDA, 4 HAFTALIK FALDAPREVİR 

VE 48 HAFTALIK PEG-IFN/RBV TEDAVİSİ İLE %100 
SVR ORANI

Shuhei Nishiguchi, Makoto Kuboki, Yoshiyuki Sakai, 
Nobuhiro Aizawa, Tomoyuki Takashima, Kazunari Iwata, 
Naoto Ikeda, Hironori Tanaka, Yoshinori Iwata, Hirayuki 

Enomoto, Masaki Saito, Hiroyasu Imanishi, Hiroko Iijima, 
Masao Omata, 

JAPONYA

Bu çalışmada, faz II kohort çalışmasının sonuçlarının IL28B 
genotipe göre etkinliğinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Faz II, randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü 
çalışmada tedavi naif hastalarda 120 ve 240 mg/günde faldaprevir 
etkinliği, ayrıca açık etiketli daha önce tedavi almış grupta 240 
mg faldaprevir etkinliği araştırılmıştır. Tüm gruplarda faldaprevir 
(veya plasebo) artı Peg-IFN/RBV 4 hafta tedavi edildikten sonra 
Peg-IFN/RBV ile 44 hafta tedaviye devam edilmiştir. IL28B majör 
allel (TT) 8 hastada, hetero/minör allel (TG/GG) 7 hastada 
bulunmuştur. SVR oranı TT ve TG/GG grupları için sırası ile %100 
ve %42 olarak saptanmıştır(p=0,026). Sonuç olarak, 4 haftalık 
faldeprevir artı Peg-IFN/RBV tedavisini takip eden 44 haftalık Peg-
IFN/RBV tedavisi genotip 1 ile enfekte IL28B majör allelli Japon 
hastalarda yüksek SVR oranları sağlar. Devam eden Faz III global 
çalışmada 12 haftalık faldaprevir artı Peg-IFN/RBV tedavisi IL28B 
hetero/minör alleli olan hastalarda SVR sonuçlarını arttırabilir.

26-Abstract 1145

MİKST KRİYOGLOBULİNEMİLİ HASTALARDA 
BOCEPREVİR ÜÇLÜ TEDAVİSİ

Alessio Fabbrizzi, Monica Monti, Umberto Arena, Jessica 
Ranieri, Teresa Urraro, Patrizio Caini, Elisa Triboli, Laura 

Gragnani, Carlo Giannini, Alessia Piluso, Elisa Fognani, 
Giacomo Laffi, Anna Linda Zignego, 

İTALYA

HCV mikst kriyoglobinemiye (MK) yol açabilir.
Amaç:  Boceprevir   üçlü  tedavisinin  MK’li hastaların  üzerindeki 
etkisini araştırmaktır.
Daha   önce  standart   tedavisi   başarısız   olmuş   35   genotip  
1   ile enfekte  HCV hastasına  ardışık olarak  NPP programa 
uygun  olarak boceprevir+Standart tedavi ile verilmiştir. 10 
hastada MK sendromunu (hafif/orta) da  içeren  24  hastada MK 
vardı.  Kriyokrit değerleri ayda   en   az   bir   kez   değerlendirildi.  
Devam    eden   analizin ortalama süresi  34  haftaydı. Tedavinin   
sonlanması(yan  etkiler ya  da   virolojik  kırılma  nedeni  ile)  
veya   tedavi   tolerebilitesi açısından gruplar arasında  anlamlı  
fark gözlenmemiştir.  Başlama fazında  kriyokrit  skoru  5  kişide  
negatif, 11  kişide  stabil  iken  8 kişide  artmıştır.   Boceprevir  
eklenmesi   8  vakada  hızlı kriyokript negatifleşmesi  sağlarken,  
kalan  hastalarda hızlanmış   kriyokript azalması gözlenmiştir. 4-8 
haftalık boceprevir tedavisi sonucunda 24  MK hastasının 19’unda 
kriyokrit skoru negatifleşmiştir. Klinik değerlendirmede tedavinin 
karıştırıcı (cofounding)  etkisine rağmen purpura kaybolmuştur 
ve artralji genel olarak düzelmiştir. Çalışma  süresince  kriyokrit 
genel  olarak virolojik yanıtla  uyumlu bulunmuştur. İlginç olarak  
kriyokrit düzeyi  yükselen  iki hastada viremi de artmıştır.
Sonuç olarak devam etmekte olan bu analiz MK hastalarında 
bociprevir üçlü tedavisinin güvenli ve etkili olduğunu güçlü 
olarak önermektedir. Bociprevirin kriyokrit üzerine dramatik etkisi, 
MK’de HCV replikasyonun anahtar rol oynadığını göstermektedir 
ve MK saptanmasını önermektedir. Bazı vakalarda, viremideki 
artış öncesi MK’nın tekrar görülmesi, altta yatan klonal B-hücre 
çoğalmasının minimal hücre içi (karaciğer/B hücre) replikasyonu 
tarafından tetiklendiğini akla getirebilir.    
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27-Abstract 1220

PEG-IFN/RBV İLE TEDAVİ EDİLEN KRONİK 
HEPATİT C’Lİ HASTALARDAKİ ANEMİ 

YÖNETİMİNDE ERİTROPOETİNİN ROLÜ 

Alaa Awad Taha, Motaz Hasan, Amani Samir, Amra Kandil, 
Eman El-Sisi, Nevin Yilmaz, 

MISIR

Kronik hepatit C’li hastalarda standart tedavisi hala  
Peg-IFN/RBV’dir. Bu tedavi sırasında hematolojik yan etkiler sık 
görülmekte, sonuç olarak SVR’ye etkisi olacak doz azaltılmasını 
gerektirebilmektedir. 
Amaç:   Bu   tedavinin  önemli    bir   yan   etkisi   olan   aneminin 
tedavisinde   eritropoeitinin   (EPO)   rolünü    değerlendirmektir. 
Ulusal  protokole  göre   276   kronik  hepatit  C  hastası   tedaviye 
uygun   bulunmuştur.  Tüm  hastalar   Peg-IFN  2a/RBV 1200mg/ 
gün   tedavisi  almışlardır.  12.  haftadaki   erken  yanıtlılar  toplam
48 haftalık tedaviyi tamamlamışlardır. Aneminin düzenli 
monitorizasyonu  2   haftalık   aralıklarla   yapılmış,   anemisi(<Hb 
düzeyi  10  g/dL)   olan  hastalara 4000  unite  EPO tedavi  sonuna 
kadar  haftada bir  kez derialtına uygulanmıştır. EPO tedavisi  ile 
kontrol edilemeyen durumlarda RBV doz azaltımı düşünülmüştür. 
Anemi   gelişmeyen  ve   anemisi    olan   hastaların  SVR oranları 
karşılaştırılmıştır. Tedavi süresince  anemi  gelişimi %17,8 (49)’dir. 
%87,8 hastada RBV  doz  azaltılmasına gerek  kalmadan  tedavi 
süresi boyunca Hb düzeyi 11g/dL’nin üstünde tutulmuştur. Genel 
SVR oranı %59,4 olarak saptanmıştır. EPO ile tedavi edilen anemi 
gelişen  grupta SVR oranı  %62,8 bulunurken anemi  gelişmeyen 
grupta bu  oran  %59,5 olarak saptanmış ve aradaki  fark anlamlı 
bulunmamıştır(p=0,684). Peg-IFN/RBV kombinasyonu ile tedavi 
edilen  kronik hepatit C hastalarında, anemi  tedavisinde RBV doz 
azaltılmasına gerek  kalmadan EPO ile tedavi  etkili bulunmuştur, 
bu SVR oranlarını  artırmada yararlı olabilir.

      28-Abstract 1246
GENOTİP 1 İLE ENFEKTE TEDAVİ NAİF KRONİK 
HEPATİT C HASTALARINDA İNTERFERONSUZ, 

RİBAVİRİNSİZ DACLATASVİR, ASUNAPREVİR VE 
BMS-791325 TEDAVİ REJİMLERİ

Gregory T. Everson, Karen D. Sims,  
Maribel Rodriguez- Torres, Christophe Hezode, Eric Lawitz, 

Marc Bourliere, Veronique Loustaud-Ratti, Vinod Rustgi, 
Howard Schwartz, Harvey Tatum, Patrick Marcellin, Stanilas 

Pol, Paul J. Thuluvath, Timothy Eley, Xiaodong Wang,  
Shu-Pang Huang, Fiona McPhee, Megan Wind-Rotolo,  

Ellen Chung, Claudio Pasquinelli, Dennis M. Grasela,  
David F. Gardiner, 

ABD

Kronik hepatit C enfeksiyonunun tedavisinde interferonsuz direkt 
etkili antivirallerin kombinasyonu istenen bir durumdur. Bu 
çalışmada tedavi naif genotip 1 hepatit C’li hastalarda daclatasavir 
(DCV, NS5A replikasyon  kompleks  inhibitörü), asunaprevir (ASV, 
NS3  proteaz  inhibitörü)  ve  BMS-791325 nükleozid  olmayan 
NS5B polimeraz inhibitörü)’ün 24 veya 12 haftalık kombinasyon 
tedavisi  araştırılmıştır.   Faz 2a,  açık  etiketli,  sirozu  olmayan 32 
hasta,  ASV 200 mg BID, DCV 60 mg QD, ve BMS-791325 75 mg 
BID kombinasyonunu 24  hafta (Grup1) veya  12  hafta  (Grup  2) 
olarak almıştır. Çalışmanın  primer  sonlanım noktası tedavi sonrası 
12.haftadaki SVR oranıdır.  4.haftada virolojik alevlenme ve nüks 
gelişmemiştir, her iki grupta da %94  SVR oranına ulaşılmıştır. Yan 
etkiler  nedeni ile tedavinin sonlandırıldığı vaka gözlenmemiştir. 
En sık gözlenen yan  etkiler,  başağrısı,  ishal  ve asteni  olmuştur. 
Grade  3-4 ALT/AST veya bilirubin artışı olmamıştır.
Sonuç olarak 12 haftalık DCV+ASV+BMS-791325 kombinasyon 
tedavisi iyi tolere edilmiş ve 4. ve 12. haftada yüksek SVR 
oranlarına ulaşılmıştır. 
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29-Abstract 1263

GENOTİP 1-3 İLE ENFEKTE HCV’DE DACLATASVİR 
(NS 5A İNHİBİTÖRÜ) VE SOFOSBUVİR 

(NÜKLEOTİD NS5B İNHİBİTÖRÜ)± RBV’NİN 
KALICI VİRAL YANITI

Mark S. Sulkowski, David F. Gardiner, Maribel Rodriguez- 
Torres, K. Rajender Reddy, Tarek Hassanein, Ira Jacobson, 

Eric Lawitz Anna S. Lok, Federico Hinestrosa, Paul J. 
Thuluvath, Howard Schwartz, David R. Nelson, Timothy 

Eley, Megan Wind-Rotolo, Shu-Pang Huang, Min Gao, Fiona 
McPhee, Diane Sherma, Robert Hindes, William Symonds, 

Claudio Pasquinelli, Dennis M. Grasela, 
ABD

Direkt etkili antivirallerin oral kombinasyonları HCV ile enfekte HCV 
hastalarda yeni seçenek sağlamaktadır. Bu çalışmada genotip 1,2 
veya 3 ile enfekte tedavi naif HCV hastalarında daclatasvir (DCV) 
artı sofosbuvir (SOF), +/- ribavirin (RBV) tedavisi araştırılmıştır. Bu 
açık etiketli sirotik olmayan genotip 1(44), genotip 2/3(44) HCV 
hastaları; 7 günlük SOF sonrası DCV+SOF 23 hafta; DCV+SOF 
24 hafta; DCV+SOF+RBV 24 hafta olmak üzere3 kola randomize 
edilmiştir. Genotip 1ile enfekte ek 82 hasta daha sonra DCV 
+ SOF +/- RBV 12 hafta ve sırası ile DCV ve SOF oral  60 mg 
QD ve 400 mg QD (126 GT1; 44 GT2/3) dozlarda  randomize 
edilmiştir. Primer sonlanım noktası tedavi sonrası 12. haftadaki 
SVR olarak belirtilmiştir. Genotip 1’li hastaların tamamı %100, 
genotip 2/3’li hastaların %91’i tedavi sonu 12.haftada SVR’ye 
ulaşmıştır. Tedavi yanıtında; genotip 1 alt grupları(1a/1b), IL28B 
genotipi ve RBV eklenmesi ile fark olmamıştır. En sık rastlanılan 
yan etkiler halsizlik, başağrısı ve kusmadır. En sık görülen grade 
3-4 laboratuvar anormalliği anemi olup sadece RBV alan grupta 
gözlenmiştir. 
Sonuç olarak Genotip 1,2,3 ile enfekte hepatit C hastalarında, 
24 haftalık, oral DCV+SOF kombinasyon tedavisi tedavi sonu 
12.haftada yüksek SVR oranı ile sonuçlanmıştır.

30-Abstract 1306

KOMPENSE SİROZLU HEPATİT C’Lİ HASTALARDA 
ANTİVİRAL TEDAVİNİN UZUN DÖNEM 

SONUÇLARI

Young Gu Kim, Sung Jae Park, Young Kyeong Seo, Eun Uk 
Jung, Min Jeong Seok, Ki Tak Bae, Youn Jae Lee, 

KORE

HCV enfeksiyonu,  siroz ve HCC’ye yol açan kronik karaciğer 
hastalığının sık görülen nedenidir. Bu çalışmada tedavi alan 
veya almayan sirotik hastaların uzun dönem sonuçları ve yan 
etki profilleri karşılaştırılmıştır. Tek merkezli, retrospektif yapılan 
çalışmaya, HCV ilişkili sirozu olan 57 hasta dahil edilmiştir. Peg-
IFN 2a/RBV ve Peg-IFN 2b/RBV ile tedavi alan hastaların tedavi 
yanıtları SVR baz alınarak değerlendirilmiştir. Hastalar en az bir 
yıl süre ile takip edilmiştir. Dekompanse sirozlu hastalarda tedavi 
alan ve almayan grup genel sağkalım, olaysız sağkalım, karaciğer 
ilişkili ölüm ve olay oranı gibi çeşitli değişkenler açısından 
karşılaştırılmıştır. SVR’li hastalarda genel sağkalım oranı %93,1 
iken bu oran kontrol grubunda %61,3’tür (p=0,005). Kalıcı 
viral yanıtsız hastalarda ise genel sağkalım %85,7 iken, kontrol 
grubunda bu oran %61,3’tür(p=0,390). SVR’li hastalarda olaysız 
sağkalım%89,3 iken kontrol grubunda bu oran %32,3 olarak 
bulunmuştur (p<0,001). Kalıcı viral yanıtsız hastalarda olaysız 
sağkalım oranları sırası ile %71,4 ve %32,3 (kontrol grubu) olarak 
saptanmıştır (p=0,089). 
Sonuç olarak kompanse sirotik hepatit C’de anti-viral tedavi klinik 
dekompensasyona ilerlemeyi azaltarak olaysız sağkalımı arttırır.
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31-Abstract 1438

YAŞLI KRONİK HEPATİT C’Lİ HASTALARDA PEG-
IFN TEDAVİSİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ

Hideo Yoshida, Hiroyoshi Taniguchi, Tatsuya Sato, Yusuke 
Shima, Ayako Nakada, Ryunosuke Hakuta, Dai Akiyama, 

Shinzo Yamamoto, Yukiko Ito, Yuzo Mitsuno, Ryo Nakata, 
JAPONYA

Japonya’da yaşlı hepatit C’li hastalar artmaktadır. 
Amaç: Yaşlı hastalarda Peg-IFN tedavisinin güvenilirliğini ve 
etkinliğini belirlemektir. Hastalar 24 veya 48 hafta boyunca Peg-
IFN 2a, Peg-IFN/RBV veya Peg-IFN 2b/RBV tedavisi almışlardır. 
248 kronik hepatit C hastası çalışmaya alınmış olup 209 hasta 
analize alınmıştır. 209 hastanın 56’sı 65 yaşından büyüktü. 
153 hasta 65 yaşında ya da daha gençti. Yaşlı grupta hastaların 
%63’ünde doz azaltımı, %41’de tedavinin sonlandırılması 
gerekmişken, genç hastaların sadece %42’sinde doz azaltımı 
ve %24’ünde tedavinin sonlandırılması gerekmiştir. Hastaların 
almaları gereken IFN dozunun %80’inden fazlasını yaşlı grupta 
%41, genç grupta ise %61’ialmıştır (p<0,0172).Tedavi sonundan 
sonra her iki grupta da adverse olay görülmemiştir. Yaşlı grupta 
hastaların %46’sı genç grupta ise %54’ü SVR’ye ulaşmıştır. 
Genotip 1’de SVR oranları yaşlı grupta %36 iken genç grupta 
%39’dur. 
Sonuç olarak eğer yakından takip edilirse Peg-IFN yaşlı kronik 
hepatit C hastalarında güvenilir ve etkili bulunmuştur. 

32-Abstract 1497

KAFKAS, JAPON VE ÇİNLİLERDE ABT-450/r, ABT-
267 VE ABT-333 BİRLİKTE UYGULANMASINI 

TAKİBEN ÇOKLU DOZ FARMAKOKİNETİĞİ VE 
GÜVENİLİRLİĞİ

Rajeev Menon, Mudra Kapoor, Emily Dumas, Prajakta Badri, 
Andrew Campbell, Parul Gulati, Barry Bernstein, Laura 

Williams, Walid Awni, Sandeep Dutta, 
ABD

ABT-450/r(HCV proteaz inhibitörü 100mg ritonavir ile birlikte), 
ABT-267 (NS5A inhibitörü) ve ABT-333(NS5B inhibitörü) HCV 
enfeksiyonunun tedavisi için geliştirilmektedir. Bu açık etiketli 
çalışmada; Kafkas, Japon ve Çinli olmak üzere 90 sağlıklı kişi 
çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın birinci ve ikinci kolları, her etnik 
gruptan 6 kişi içermek üzere 2 kohorta bölünmüştür. Çalışmanın 
3.kolu her etnik gruptan 6 kişi içeren tekli kohorta sahiptir. 1. ve 
2.tedavi kolu, kohort1; 7 günlük ABT-267’den sonra, 14 günABT-
450/r + ABT-267.Kohort 2; 14 günlük ABT-450’yi takiben 7 
günlük ABT-450/r + ABT-267 almıştır. 3.tedavi kolu ise; 21 günlük 
ABT-450/r + ABT-267 + ABT-333 BID almıştır. Farmakokinetik 
interaksiyonlar ve güvenilirlik monitorize edilmiştir. Advers 
olaylar ve laboratuar anormallikleri sınırlı ve çoğunlukla hafif 
ve 1 derece saptanmış olup etnik gruplar arasında farklılık 
saptanamamıştır. Vital bulgular veya EKG’de anlamlı klinik 
değişikliğe rastlanmamıştır. 
Sonuç olarak ABT-450/r+ABT-267 ABT-333’lü veya ABT-333 
olmadan iyi tolere edilmiştir ve klinik önemi olan farmakokinetik 
ilaç-ilaç interaksiyonuna yol açmamıştır. Yüksek maruziyete 
rağmen güvenlik profili ve doz cevabı; ABT-450/r, ABT-267 
veya ABT-333 için Japon ve Çinlilerde doz ayarlamasına gerek 
olmayabileceğini akla getirmektedir. 
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33-Absract 1748

CUPIC KOHORTUNUN (ANRS CO20) 16 
HAFTALIK ANALİZİ: 497 SİROTİK CEVAPSIZ 

HASTADA ÜÇLÜ TEDAVİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE 
ETKİNLİĞİ  

Christophe Hezode, Helene Fontaine, Celine Dorival, 
Dominique Larrey, Fabien Zoulim, Stanislas Pol, Valerie 

Canva, Victor de Ledinghen, Thierry Poynard, Didier 
Samuel, Marc Bourliere, Laurent Alric, Jean-Jacques Raabe, 

Jean-Pierre Zarski, Patrick Marcellin, Ghassan Riachi, Pierre-
Henri Bernard, Veronique Loustaud-Ratti, Sophie Metivier, 

Lawrence Serfaty, Yoann Barthe, Jean-Michel Pawlotsky, 
Fabrice Carrat, Jean-Pierre Bronowicki, 

FRANSA

Bu çalışmada, üçlü tedavinin gerçek yaşamda tedavi edilmiş 
sirotik hastalarda 16.haftadaki güvenilirliği ve etkinliği rapor 
edilmiştir. Çalışmaya genotip 1 ile enfekte kompanse sirozu olan 
674 hasta prospektif olarak dahil edilmiştir. Hastalar; 12 haftalık, 
TVR/PEG-IFN-2a/ RBV + 36 haftalık Peg-IFN/RBV, veya 4 haftalık 
PEG-IFN-2b/RBV + 44 haftalık BOC/Peg-IFN/RBV tedavisi almıştır. 
Analiz 16 haftaya erişen 497 hastanın analizi ile sınırlıdır. Ciddi 
komplikasyonlar (ölüm, enfeksiyon, hepatik dekompansasyon) 
<100,000/mm3 platelet sayısı (p=0,0098) ve <35 g/dL albumin 
(p<0,0001) ile ilişkilidir. TVR kolunda 4.,12. ve 16. haftalardaki 
viral yanıt oranı sırası ile %58, %93, ve %92 iken, bu oran BOC 
kolunda sırası ile %3, %64 ve %77 olarak bulunmuştur. Yan etki 
sıklığı TVR kolunda %45,2 iken BOC kolunda bu oran %32,7’dir. 
EPO kullanma sıklığı TVR kolunda %53,8 iken bu oran BOC 
kolunda %46,3 olarak saptanmıştır. RBV doz azaltımı ise sırası ile 
%13 ve %10,7 olarak bulunmuştur. 
Sonuç olarak faz III çalışmalarla karşılaştırıldığında üçlü tedavinin 
güvenlik profili daha zayıf olmasına rağmen, tedavi altındayken 
yüksek viral yanıt oranları ile ilişkilidir. Sirotik hastalarda, 
ciddi komplikasyonların prediktörü olarak risk/yarar oranını 
değerlendirilmelidir. Diğer sirotikler ihtiyatlı şekilde tedavi 
edilmeli ve dikkatlice monitorize edilmelidir.

34-Abstract 1874

GENOTİP 1B İLE ENFEKTE HEPATİT C’DE 
PEG-LAMBDA-1a/RBV İLE DACLATASVİR 
VEYA ASUNAPREVİR: JAPON D-LITE ALT 

ÇALIŞMASINDA KALICI VİRAL YANIT ORANLARI 
(SVR12) 

Yoshiyasu Karino, Joji Toyota, Max Lataillade, Namiki Izumi, 
Kazuaki Chayama, Satoshi Mochida, Norifumi Kawada, 
Hiroki Ishikawa, Emi Hosokawa, Junko Imai, Rosemary 

Scricca, David Cohen, Dong Xu, Mariaarantxa Horga, Jeysen 
Yogaratnam, Subasree Srinivasan, Hiromitsu Kumada, Juan-

Carlos Lopez-Talavera, ABD, 
JAPONYA

Kronik hepatit C tedavisi için PEG-lambda 1a (karaciğerdışı 
reseptör dağılımı sınırlı tip III interferon) ve direkt etkili antiviraller 
geliştirilmektedir. Genotip 1 ile enfekte HCV hastalarında; 
Lambda+RBV(L/R) ile daclatasvir (DCV, NS5A replikasyon 
kompleksi inhibitörü) veya asunaprevir (ASV;NS3 proteaz 
inhibitörü) faz 2b D-LITE çalışmasında araştırılmıştır. Tedavi naif 
hastalar L/R/DCV, L/R/ASV veya Peg-IFN 2a/R/plasebo olarak 
randomize edilmiştir. 12.haftada tüm hastalarda kalıcı viral yanıt 
saptanmış olup L/R/DCV kolu L/R/ASV kolundan daha iyi tolere 
edilmiştir. L/R/DCV kullananlarda ciddi advers olay, advers olay 
ilişkili ilacı bırakma veya 3-4. derece transaminaz veya bilirubin 
artışı saptanmamıştır. 
Sonuç olarak Japon hastalarda ASV veya DCV ile birlikte Lambda/
R-rejimi oldukça etkili bulunmuştur. L/R/DCV L/R/ASV’den daha 
iyi tolere edilmiştir. Genotip 1b ile enfekte Japon HCV hastalarında 
L/R/DCV’nin hızlı ve erken viral yanıta yol açtığı ve çok iyi tolere 
edildiği gösterilmiştir.
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35-Abstract 1985

GENOTİP 1 İLE ENFEKTE CEVAPSIZ (NULL 
RESPONDER) HCV HASTALARINDA, 

DACLATASVİR (NS5A İNHİBİTÖRÜ) VE 
ASUNAPREVİR (NS3 İNHİBİTÖRÜ)+/-Peg-IFN-2a/
RBV TEDAVİSİ İLE KALICI VİRAL YANIT ORANLARI

Anna S. Lok, David F. Gardiner, Christophe He´zode, Eric 
Lawitz, Marc Bourlie`re, Gregory Everson, Patrick Marcellin, 

Maribel Rodriguez-Torres, Stanislas Pol, Lawrence Serfaty, 
Timothy Eley, Shu-Pang Huang, Megan Wind-Rotolo, Fiona 

McPhee, Dennis M. Grasela, Claudio Pasquinelli, 
ABD

Genotip 1 ile enfekte sirotik olmayan cevapsız (null responder) 
HCV hastaları bu randomize, açık-etiketli çalışmada, 24 hafta 
DCV 60 mg QD artı: ASV 200 mg BID (A1 kolu);ASV 200 mgQD 
(A2 kolu), ASV 200 mg BID+ Peg/RBV(B1 kolu); ASV 200 mg 
QD+PEG/RBV (B2); veya ASV 200 mg BID+RBV (B3) tedavilerini 
almışlardır. Sonuç olarak; dörtlü tedavi kolunda virolojik 
breakthrough gözlenmemiştir, SVR12 %95’tir. Dual tedavinin 
verildiği A1 ve A2 kollarında SVR12 oranları sırası ile%78 ve 
%65olarak saptanırken, A1 kolunda 2 hastada, A2 kolunda 
6 hastada virolojik breakthrough görülmüştür. Peg/RBV bu 
durumda kurtarma tedavisi olarak önerilmektedir. 
Sonuç olarak DCV, ASV ve PEG/RBV’yi içeren dörtlü tedavi rejimi 
genotip 1a ve 1b ile enfekte ve cevapsız HCV hastalarında yüksek 
derecede etkilidir. İkili rejim ya da üçlü rejimle, genotip 1b 
hastalarının büyük oranı kalıcı viral yanıta ulaşmıştır.  

36-Abstract 1988

ELTROMBOPAG TROMBOSİTOPENİ VE HCV’Lİ 
ANTİVİRAL TEDAVİYE OLANAK TANIYAN 

DESTEKLEYİCİ BİR AJANDIR

Pei-Jer Chen, Kwang-Hyub Han, Geoffrey M. Dusheiko, 
Fiona M. Campbell, Sandra Y. Vasey, Rita Patwardhan, 

Dickens Theodore, TAYVAN, KORE, İNGİLTERE, 
ABD

ENABLE 1 ve 2, HCV-ilişkili trombositopenide antiviral tedavinin 
başlatılmasına/devam edilmesine olanak sağlayacak kadar 
trombositleri arttırmayı amaçlı kullanılan eltrombopag’in faz 
3 çalışmasıdır. Peginterferon tedavisinin (Peg-2a ve Peg-2b) 
başlaması için önerilen trombosit düzeyleri sırası ile ≥90,000/µL 
veya  ≥100,000/ µL olarak belirtilmiştir. Doz azaltılması ve tedavi 
sonlandırılması için trombosit düzeyleri sırası ile 50.000/ µL ve 
25.000/ µL altına düşmelidir. Bu çalışmada doğu Asyalı hastalarda 
kalıcı viral yanıta ulaşmak için başlanacak ve devam edecek antiviral 
tedavi için trombosit sayılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
İlk kısımda kronik HCV hastalarından bazal trombosit sayısı 
75.000/ µL olanlar açık-etiketli olarak oral eltrombopag 25mg 
günde verilmiştir. 2 haftada doz artırılarak, trombositler hedef 
eşik değere ulaşıp antiviral başlanması için maksimum 100 mg’a 
çıkmıştır. İkinci kısımda, eşik değere ulaşan hastalar Peg-2a veya 
2b/RBV tedavisine ek olarak aynı doz eltrombopag veya plasebo 
olmak üzere randomize edilmiştir. 
Sonuç olarak doğu Asyalı hastalar için 25 mg Eltrombopag  
etkili başlangıç dozudur. Doğu Asyalı olmayan hastalara göre 
doğu Asyalı hastalar daha düşük dozda eltrombopag’e gerek 
duymuşlardır ve daha yüksek oranda SVR’ye ulaşılmıştır. 
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37-Abstract 2036

GENOTİP 1 İLE ENFEKTE HCV HASTALARININ 
RVR’YE GÖRE PEG-IFN/RBV TEDAVİSİ:SVR’YE NE 

DERSİNİZ? KAÇ NÜKS VAR?

Chi-Yi Chen,
TAYVAN

Peg-IFN ve RBV iyi HCV eradikasyonu ile sonuçlanmaktadır. Buna 
rağmen genotip 1b ile enfekte hastalarda SVR oranları hala %50-
79 oranındadır. Direkt etkili antiviral tedaviye başlamadan önce 
genotip1b nüks hastalarının nasıl erken tanınacağı önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı Peg-IFN/RBV tedavisi alan genotip 1b ile 
enfekte hastalarda erken nüksleri araştırmaktır. Peg-IFN ve RBV 
standart tedavisi, tedavi başlangıcından sonra 4.haftadaki yanıta 
göre 24 veya 48 hafta olmak üzere verilmektedir. 183 genotip 1b 
hastada standart tedaviyi tamamladıktan sonra, tedavi sonunda 
negatif HCV-RNA sonucuna ulaşılmıştır. Erken tanı için, tedaviyi 
tamamladıktan sonra 1. ve 3.ayda olmak üzere iki ekstra HCV-
RNA düzeyine bakılmıştır. Çalışmada 16 erken nüks bulunmuştur 
ve 13 hastada HCV-RNA negatifleştikten sonraki birinci ayda 
rebound HCV-RNA saptanmıştır. Tedavi sonlanımından 12 hafta 
sonra başka 3 nüks bulunmuştur. Nüks oranı %28,5 olarak 
belirtilmiştir. Hepsi tedavi sonrası 12. haftadaki erken nüks’tür.      

38-Abstract 2204

OKÜLT HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU: 
ANTİ-HCV VE SERUM HCV-RNA’SI NEGATİF 

HASTALARDA HCV-RNA SAPTANMASI VE 
GENOTİPLEMESİ

Muhammad Idrees, Habib ur Rehma, Shazia Rafique, 
Irshad ur Rehman, Samia Afzal,

PAKİSTAN

Okült hepatit C nedeni bilinmeyen karaciğer hastalığının tanısı 
için düşünülmesi gereken yeni bir antitedir. Bu çalışmada, serum 
HCV-RNA ve anti-HCV antikor negatif, anormal karaciğer enzim 
yüksekliği olan hastaların karaciğer biyopsi örneklerinde HCV-
RNA varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Negatif serolojisi olan 
31 hastanın yapılan karaciğer biyopsisi örneklerinin %73,2’sinde 
HCV-RNA saptanmıştır. Genotip analizine göre %65,2’si genotip 
3a, %17,4’ünde genotip 3b, 3 hastada genotip 1a saptanmış, bir 
hastada genotipleme ile tiplendirilememiştir.
Sonuç olarak artmış karaciğer enzim düzeyleri olan, HCV 
antikorları ve serum HCV-RNA’sı negatif olan hastalar intra-
hepatik HCV-RNA’ya sahip olabillir.
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39-Abstract 2337

İSTANBUL’DA HIV/HCV KOİNFEKSİYONU 
PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ 

Ozlem Altuntas Aydin, Hayat Kumbasar Karaosmanoglu, 
Bilgul Mete, Alper Gunduz, Bahadır Ceylan, Mucahit 

Yemisen, Nuray Uzun, Fehmi Tabak, 
TÜRKİYE

 
HIV/HCV koenfeksiyonların sıklığı ülkelere göre değişiklik 
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, HIV ile enfekte 
popülasyonda HCV sıklığı ve risk faktörlerini belirlemektir. 2006-
2012 yılları arasında 567 HIV hastası ACTHIV-IST (Action against 
HIV in Istanbul) çalışma grubu olarak çalışmaya alınmıştır.%64,5 
oranında en sık bulaş yolu heteroseksüel ilişki olarak saptanırken 
bunu %34,5 sıklığı ile homoseksüel ilişki takip etmektedir. Sadece 
%1’inde damariçi uyuşturucu kullanıcısı iken bunların yarısı Türk 
vatandaşı değildir. HIV/HCV koenfeksiyon sıklığı %0,8 olarak 
saptanmıştır. Ortalama CD4 sayısı HIV/HCV ko-enfekte ve HIV 
ile monoenfekte hastalarda sırası ile 43,3 ± 48.4 ve 359,9 ± 
293.6 hücre/mm3 (p = 0,016) bulunmuştur. HIV-RNA düzeyleri 
açısından iki grup arasında fark saptanamamıştır. Damariçi 
uyuşturucu kullanımı ko-enfekte grupta %75 iken monoenfekte 
hastalarda %0,5’tir (p<0,001). 
Sonuç olarak damariçi uyuşturucu kullanımı HIV ile enfekte 
hastalarda HCV enfeksiyonu için risk faktörü olarak bulunmuştur. 
Ülkemizde HIV/HCV koenfeksiyon sıklığı oldukça düşüktür. 
Damariçi ilaç kullanımının çok az olması bu düşük prevelansı 
açıklamada rol alabilir. 
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GENOTİP 1 İLE ENFEKTE PEG-LAMBDA/RBV’YE 
EK OLARAK DACLATASVİR VEYA ASUNAPREVİR 

ALAN HASTALARDA KALICI VİRAL YANIT 
ORANLARI (SVR12)

John M. Vierling, Max Lataillade, Edward Gane, Stefan 
Lueth, Lawrence Serfaty, Gloria Taliani, Vinod Rustgi, 

Stanislas Pol, Moises Diago, Maurizia Brunetto, Maribel 
Rodriguez-Torres, R. Douglas Bruce, Ricard Sola, Stefan 

Zeuzem, Stuart Gordon, David Cohen, Mariaarantxa Horga, 
Subasree Srinivasan, Juan Carlos Lopez-Talavera,  

D-LITE Çalışma ekibi, 
ABD

Kronik hepatit C tedavisi için PEG-lambda 1a ( tip III interferon) 
ve direkt etkili antiviraller geliştirilmektedir. Lambda/ RBV 
(L/R) ve daclatasvir (DCV, selektif NS5 A replikasyon kompleksi 
inhibitörü) veya asunaprevir (ASV, selektif NS3 proteaz 
inhibitörü) ile kombinasyonunun etkinliği ve güvenilirliği, çift-
kör, global, faz 2b çalışmada araştırılmıştır (D-LITE;AI452-008). 
Genotip tip 1 ile enfekte 119 tedavi-naif HCV hastası L/R/DCV, 
L/R/ASV veya Peg-IFN2a/R/plasebo (alfa/R/PBO) olarak üç 
kola randomize edilmiştir. L/R/DAA alan hastaların %87’sinde 
(%90 L/R/DCV, %84 L/R/ASV) prokolde tanımlanan viral yanıt 
alınmıştır. Yanıtlı hastaların %73’ünde L/R/DCV ve %91’inde 
L/R/ASV; RVR (4.haftada saptanamayan düzeyde HCV-RNA)’ye 
ulaşılmıştır. Yanıtlı hastaların L/R/DCV kolunda %76 oranında 
SVR12 ulaşılırken bu oran L/R/ASV kolunda %75’tir. Genotip 1b 
hastalarında her iki direkt etkili antiviral kolunda yanıt oranları 
daha yüksektir. L/R/ASV alan hastalarda ciddi yan etkiler ve 3-4.
derece laboratuar anormallikleri daha sık gözlenmiştir. 
Sonuç  olarak  Lambda  artı  ribavirin  ve bir direkt  etkili anti-viral
(daclatasvir veya  asunaprevir) ile tedavi  daha  kısa tedavi  süresi 
sağlar ve ≥%75’i SVR12’ye ulaşmıştır. Genotip 1b ile infekte  
hastaların ≥%91’inde SVR12 saptanmıştır. Ayrıca L/R/DCV tedavi 
rejimi iyi tolere edilmiştir.












