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Derleme

Hepatitis C Virusunun Vertikal
Geçiﬂi ve Anne Sütüyle Besleme
Neslihan TEK‹N, Arif AKﬁ‹T
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Neonatoloji Bilim Dal› - ESK‹ﬁEH‹R

C virusu (HCV) tek sarmal RNA virusuH epatit
dur ve akut hepatit olgular›n›n %20’sinden
sorumludur. Primer geçiﬂ yolu parenteral ve subkutan (tatuaj) yoldur (1). Geleneksel olarak kan ve
kan ürünleri en s›k infeksiyon kayna¤› iken gelecekte anneden bebe¤e geçiﬂ HCV infeksiyonun
esas geçiﬂ yolu haline gelecektir. Çünkü 1989’da
virusun tan›mlanmas›yla 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda donör kanlar›n›n HCV aç›s›ndan taranmaya baﬂlamas› bulaﬂman›n önüne geçerken, vertikal infeksiyonu önleyecek etkili bir yöntem halen mevcut de¤ildir (1). Ülkemizdeki prevalans› %1.8’dir (2,3).
Akut HCV ço¤u zaman subklinik seyirlidir.
Semptomatik olan kiﬂilerde hafif bir klinik gidiﬂ
gösterir (4). Akut olgular›n büyük k›sm› hücresel
ve humoral immun cevaba karﬂ›n aktif viral replikasyonun ›srarl› olmas›yla birlikte %60-70 oran›nda
kronikleﬂir (1,4). Kronik infeksiyonu olan kiﬂilerin
tümünde karaci¤er hastal›¤›n›n sürdü¤üne iliﬂkin
histolojik bulgular mevcuttur ve biyopsi yap›lanlar›n %10-20’sinde histolojik olarak siroz bulgular› tan›mlanm›ﬂt›r (5). Kronik HCV infeksiyonu son dönem karaci¤er yetmezli¤i ve karaci¤er kanserine
yol açabilir (4,5). HBV ile koinfeksiyon prognozu
kötüleﬂtirir.
VERT‹KAL GEÇ‹ﬁ
Çal›ﬂmalar infekte annelerin bu virusu bebeklerine geçirebildi¤ini göstermiﬂtir. ELISA testi ile anti-HCV saptanmas›na dayal› testlerle gebe kad›nlar
aras›nda anti-HCV prevalans› %0.1 ile %4.5 aras›nda de¤iﬂmektedir (6-10). Bu kad›nlar da seropozitif olmay› etkileyen risk faktörleri olarak, daha önce transfüzyon yap›lm›ﬂ olmak, eski ya da halen IV
ilaç ba¤›ml›s› ya da intravenöz ilaç ba¤›ml›s›n›n
seksüel partneri olmak yer almaktad›r.
HCV infekte annelerden do¤an bebeklerde inYaz›ﬂma Adresi: Neslihan Tekin
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feksiyon oranlar› %2.3’den %26 ya kadar de¤iﬂen
de¤erlerde bildirilmektedir (11-19) (Tablo 1).
Oranlar çal›ﬂmadan çal›ﬂmaya farkl›l›k göstermektedir. Bu fark çal›ﬂma yap›lan kiﬂilerin farkl› toplumlardan olmalar› ve geçiﬂ için mevcut risklerin
de¤iﬂkenli¤ine ba¤l›d›r.
Transmisyonu artt›ranlar›n baﬂ›nda annenin
HIV ile koinfeksiyonu ve HCV virusunun serumda
bulunan PCR ya da benzeri bir test ile saptanmas›
gelmektedir. E¤er anne HIV ile koinfekte ise geçiﬂ
oran› %20, HIV (-) ise %8.9’dur. E¤er anne HCV viremik ise geçiﬂ %12.6, viremik de¤ilse geçiﬂ %1.5
olarak bildirilmiﬂ, 4 çal›ﬂmada viremik annelerden
geçiﬂ dolaﬂ›mda bulunan RNA düzeyi ile korelasyon göstermiﬂtir (8,10,20-22). Do¤umun ﬂekli ile
geçiﬂin iliﬂkisinin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalarda
tam bir birlik sa¤lanamam›ﬂt›r. Membran rüptürü
öncesi elektif sezaryene al›nan olgularda vajinal
do¤umlara göre geçiﬂin az oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar oldu¤u gibi her iki do¤um ﬂekli aras›nda fark›n olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar da mevcuttur
(11,23,24).
Geçiﬂ h›z›n›n yüksek olarak bildirildi¤i bir çal›ﬂmada anneler muhtemelen yüksek düzeyde vireminin eﬂlik etti¤i kronik karaci¤er hastal›¤›na sahiptirler (25). Çal›ﬂmalar virusun hem intrauterin
hem intrapartum transmisyonu olabilece¤ini desteklemektedir. Baz› olgularda yenido¤an döneminde al›nan venöz kan örne¤inde viremi gösterilirken
(26), bildirilen vakalar›n ço¤unda HCV RNA do¤umdan ancak birkaç hafta ya da ay içinde saptanm›ﬂt›r (11-18). Eldeki verilere göre geçiﬂ, en yüksek
oldu¤u intrapartum dönemde saptanmas›na ra¤men, intrauterin mi yoksa intrapartum mu geçiﬂin
daha önemli oldu¤unu ortaya koyabilmek için iyi
planlanm›ﬂ, yenido¤an döneminde tekrarlayan örneklerle bu durumu tespite yönelik çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
Anne sütü HCV’nin anneden bebe¤e geçiﬂinde
önemli bir rol oynam›yor gibi görünmektedir. 3 çal›ﬂmada araﬂt›rmac›lar HCV RNA y› PCR metodu ile
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Tablo 1. Çeﬂitli Ülkelerde HCV (+) Annelerden Do¤an Bebeklerde Virusun Transmisyonu
Çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
ülke ve y›l

Araﬂt›rmac›

Japonya 2001
‹ngiltere 2000
M›s›r 2000
‹rlanda 2000
‹spanya 2000
Avustralya 1998
‹spanya 1997
Almanya 1997
Yeni Zelanda 1997

Tajiri H, et al
Gibb DM, et al
Kassom AS, et al
Jabeen T, et al
Ruiz-Extremera A, et al
Garland SM, et al
Casanovas Lax J, et al
Polywka S, et al
Croxson M, et al

HCV (+) saptanan anneler

Bu annelerden do¤an
bebeklerin say›s›

141
441
HCV RNA+19
36
63
HCV RNA + 83
59
HCV RNA + 120
HCV RNA + 54

147
441
5
73
91
50
120
60

anne sütünde göstermeye çal›ﬂm›ﬂlard›r (27-29).
Bir çal›ﬂmada 15 örne¤in 6’s›nda pozitif sonuç elde
edilmiﬂtir. Anne sütündeki saptanan RNA düzeyleri eﬂ serum örneklerinden 103 ve 107 kez daha düﬂük bulunmuﬂtur. HCV pozitif 48 anneden do¤an
bebekte anne sütü ile beslenme HCV pozitifli¤ine
yol açmam›ﬂt›r. Mevcut veriler düﬂük geçiﬂ h›z›n›n
olmad›¤›n› d›ﬂlayamamaktad›r.
Tüm gebe kad›nlar HCV infeksiyonu bak›m›ndan sistemli olarak taranmal›m›d›rlar?
Herhangi bir t›bbi durumun taranmas›n›n koﬂullar› vard›r. Hastal›¤›n ﬂiddeti, s›kl›¤›, ucuz maliyeti olan testlerin varl›¤›, hastan›n testi kabulü ve
sonuncusu ve hiç de az›msanmayacak olan› etkili
tedavi ya da korunman›n olup olmayaca¤›d›r.
ﬁanss›zl›k ki terapötik abortus d›ﬂ›nda HCV’nin vertikal transmisyonunun önleyecek baﬂka bir yöntem
yoktur. Yenido¤ana human Ig verilmesi HCV’nin
geçiﬂini önlemez. 1990 y›l›ndan baﬂlayarak kan
ünitelerinin sistemik taranmas›ndan beri kan ve
kan ürünlerinde anti HCV antikorlar› bulunmamaktad›r. Bu nedenle tüm kad›nlar›n HCV yönünden
sistemli olarak taranmas› önerilmemektedir. Bununla beraber birçok yüksek riske sahip kad›n
kendi genel t›bbi de¤erlendirilmeleri s›ras›nda taranmakta ve pozitif olarak bulunmaktad›rlar.
Yüksek riske sahip ve taranmas› gereken kad›n lar için risk faktörleri:
* ‹ntravenöz yolla önceden ilaç kullanm›ﬂ ya
da halen kullan›yor olanlar
* Kan bankalar›nda anti-HCV taramas› baﬂlamadan önce kan transfüzyonu yap›lm›ﬂ
olanlar
* Sürekli transfüzyon deste¤ine gereksinimi
olan hastalar
* ALT düzeyleri anormal olanlar
* Tarama yap›lmam›ﬂ donörden organ ya da
doku transplantasyonu yap›lm›ﬂ olanlar
HCV pozitif gebe kad›nlara nas›l dan›ﬂma veril -

Perinatal transmisyon
oran›
%7.8
%6.7
%26.0
%2.3
%11.9
%3.0
%12.0
%5.0
%6.6

melidir?
Gebe kalan HCV infekte kad›nlar infekte bir bebek do¤urabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler, e¤er annede HIV koinfeksiyonu da varsa geçiﬂ riskinin daha yüksek oldu¤u anlat›lmal›d›r. Annenin kan örne¤inde HCV RNA bak›lmas› dan›ﬂma
verebilme aç›s›ndan yararl› olabilir çünkü HCV
RNA negatif annelerin bebeklerine infeksiyonu geçirebilme riski düﬂüktür. Her ne kadar yenido¤an
döneminde kazan›lan infeksiyonlar›n do¤al seyrini
gösterecek daha çok çal›ﬂman›n tamamlanm›ﬂ olmas›na gereksinim varsa da annelere ayr›ca vertikal geçiﬂ gösteren infeksiyonlar›n ço¤unun kronikleﬂebilece¤i de anlat›lmal›d›r.
HCV infekte gebe kad›nlarda interferon tedavisinin rolü nedir?
Halen interferon tedavisinin HCV infeksiyonunun vertikal geçiﬂini azaltt›¤›na dair mevcut veriler
yoktur. HCV’nin vertikal geçiﬂini önlemede rol oynayacak interferonun ve di¤er antiviral ajanlar için
uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂ klinik çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
HCV infekte anneden do¤an bebekler emziril meli midir?
Her ne kadar emzirilmez diye s›n›rlama yoksa
da, mevcut bilgilerin varl›¤›nda anne sütüyle beslenmenin güvenli oluﬂu tam olarak ortaya konamam›ﬂt›r. Anneler bu konuda bilgilendirilerek, emzirmeyi seçme konusunda karar verebilmeleri sa¤lanmal›d›r.
‹nfekte bir anneden do¤an bebe¤in uygun izlemi nas›l olmal›d›r?
Yenido¤an klini¤inde yatarken bebek için özel
al›nmas› gereken tedbir yoktur. Tüm hastalar için
al›nmas› gereken evrensel önlemler yeterlidir. ‹drar
ya da d›ﬂk› yoluyla virusun yay›l›m› yoktur.
‹nfeksiyonun çocu¤a geçip geçmedi¤inin saptanmas› infekte çocuklar›n uygun medikal izlemlerini yapabilmek için yararl› olacakt›r. Fakat ne ya-
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z›k ki bebeklik döneminde antikor saptanmas› güvenilir de¤ildir çünkü anneden geçen antikorlar
do¤umdan sonra 10 aya kadar saptanabilir (30). Bu
nedenle infeksiyonun erken tan›s› uygun zamanda
al›nan örneklerde HCV RNA saptanmas›na dayanmaktad›r. Literatürde hem erken (do¤umda) hem
geç (12 aydan sonra) HCV RNA çal›ﬂmalar› bildirilmiﬂtir. Bununla beraber tüm infekte çocuklar 3 ayl›ktan itibaren pozitif test göstermiﬂler, HCV infeksiyonunun geç olarak belirdi¤i bildirilen çal›ﬂmalarda postnatal geçiﬂ ekarte edilememiﬂtir. ‹nfekte
olan çocuklar›n hepsi olmasa da ço¤unda ALT düzeyleri yüksek bulunmuﬂtur. Bebeklerde ALT yi
yorumlamakta güçtür çünkü bu yaﬂ grubunda büyük de¤iﬂkenlik gösterebilmektedir.
Halen mevcut veriler standart bir de¤erlendirme protokolu oluﬂturmak için yetersiz kalmaktad›r.
‹nfeksiyon tan›s› için antikor testi 12. ayda yap›labilir. Bu zamandan önce tan› gerekli ise ya ailenin
endiﬂesi ya da semptomatik infeksiyon nedenli olabilir, daha erken PCR ya da di¤er gen amplifikasyon testleri ile yap›labilir. Asemptomatik infeksiyonun ilk 1 yaﬂta tan›mlanmas› herhangi bir medikal
yaklaﬂ›m› gerektirmemektedir. HCV infekte anneden do¤an bebeklere ilk 1 ayda Hepatit B aﬂ›s›
baﬂlanmal›d›r çünkü infeksiyon için yüksek risk alt›nda olabilirler, ve HCV infeksiyonu varl›¤›nda hepatit B çok daha ciddi olabilir. Hepatit A aﬂ›s› da
ayn› nedenle HCV infekte çocuklara 2 yaﬂ›ndayken
yap›lmal›d›r.
Eriﬂkin olgularda oldu¤u gibi infeksiyonun vertikal geçiﬂ gösterdi¤i çocuklar›n büyük k›sm›nda
infeksiyon kronikleﬂir. Neonatal infeksiyonun seyri büyük oranda bilinmemektedir, çünkü infekte
çocuklarda uzun dönem çal›ﬂmalar›n verileri yeterli de¤ildir. HCV infekte çocuklar›n tedavi yaklaﬂ›m›
pediatrik hepatolog ve bu konuda uzman kiﬂilere
dan›ﬂ›lmal›d›r.
Çocuklarda HCV infeksiyonu bulaﬂ›c› de¤ildir.
‹nfekte çocuklar çevreleri için risk oluﬂturmazlar.
Bu nedenle rutin aktiviteleri kreﬂe kat›l›m spor ve
okulda aktiviteleri k›s›tlanmamal›d›r. Çocu¤un infeksiyonu konusunda okul idarecilerine uyar› gereksizdir.
‹nterferon-alfa kronik HCV için en uygun tedavi yaklaﬂ›m› olmakla beraber 18 yaﬂ›ndan küçükler
için kullan›m› onaylanmam›ﬂt›r.
Sonuç olarak; e¤er anne son trimesterde infekte olursa bebe¤e geçiﬂ ihtimali yüksektir. Immunglobulin profilaksisi önerilmemektedir. Anti-HCV
pozitif anneden do¤an bebeklere anti-HCV testi 12
ayl›kken yap›lmal›d›r. Virusun anne sütüyle geçebilece¤i annelere aktar›lmal›d›r fakat emzirme için
kontrendike bir durum olarak görünmemektedir.
Bebek, Hepatit A ve B ye karﬂ› yukar›da bildirilen
nedenlerden ötürü aﬂ›lanmal›d›rlar (31).
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