Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 194-196

Vaka Takdimi

Kronik hepatit B virus enfeksiyonuna eþlik eden
kronik enflamatuvar demiyelinizan polinöropati
Nimet Kabakuþ1, Fatma Kansýz2, Neþe Çýtak Kurt3, Mustafa Aydýn3, Tahir Yoldaþ4
Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi 1Pediatri Doçenti, 2Nöroloji Araþtýrma Görevlisi, 3Pediatri Araþtýrma Görevlisi,
3Nöroloji Yardýmcý Doçenti
SUMMARY: Kabakuþ N, Kansýz F, Kurt NC, Aydýn M, Yoldaþ TK (Department
of Pediatrics, Fýrat University Faculty of Medicine, Elazýð, Turkey). Chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with chronic hepatitis
B virus infection. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 194-196.
Chronic hepatitis B virus infection (HBV) is a disorder that may progress with
protean and rare complications. Here, we present a case with chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), observed during HBV
infection, and stress that CIDP may be associated with HBV infection. A sixyear-old boy who had been followed with chronic hepatitis B diagnosis was
admitted to our clinic with complaints of chronic progressive weakness and
sensorial impairments within the past two months. Neurological examination
revealed weakness in distal extremities (0/5) and glove-sock paresthesia.
Cerebrospinal fluid protein levels were found to be increased (400 mg/dl).
Diagnosis of CIDP was made when a decrease in nerve conductive rate,
prolonged distal and F-wave latencies, abnormal temporal dispersion and partial
conduction block findings were observed in electromyography. A six-month
intravenous immunoglobulin therapy was started and moderate recovery in
muscular weakness (3/5) was observed following the first dose. Complete
recovery was seen five months after the commencement of the therapy. CIDP
may be associated with severe disorders including HBV infection. We suggest
that complaints of weakness during chronic HBV infection should be evaluated
in terms of CIDP, and such complications should be treated in order to improve
the patients quality of life.
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ÖZET: Kronik hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu, çok yönlü ve bu arada seyrek
görülen komplikasyonlarla gidebilen bir hastalýktýr. Burada, kronik HBV
enfeksiyonu olan bir çocukta ortaya çýkan kronik enflamatuar demiyelinizan
polinöropati (KÝDP) vakasý sunularak, HBV enfeksiyonu sýrasýnda kronik
polinöropati geliþme olasýlýðý vurgulanmak istendi. Bir yýldýr kronik HBV tanýsý
ile izlenmekte olan altý yaþýnda erkek hasta, son iki aydýr kronik ilerleyici
güçsüzlük ve duyusal yakýnmalarla getirildi. Nörolojik muayenesinde
ekstremitelerin distal bölümlerinde belirgin kas gücünde azalma (0/5) ve
parestezi belirlenen hastanýn, beyin-omurilik sývýsý incelemesinde protein artýþý
(400 mg/dl ) saptandý. Elektromiyografide belirlenen azalmýþ sinir ileti deðerleri,
uzamýþ distal ve F-dalga latansý bulgularý, anormal temporal dispersiyon ve
parsiyel iletim bloklarý ile birlikte hastaya KÝDP tanýsý kondu. Altý aylýk
intravenöz immünglobülin tedavisi programýna alýnan hastanýn, tedavinin ilk
dozundan sonra kas gücünde orta derecede (3/5) ve beþinci ayda tam düzelme
belirlendi. KÝDP, altta yatan önemli hastalýklara, bu arada hepatit B
enfeksiyonuna eþlik edebilir. HBV enfeksiyonu sýrasýnda ortaya çýkan
güçsüzlük yakýnmalarý, kronik polinöropati yönünden dikkatle
deðerlendirilmeli ve bu tür komplikasyonlarýn tedavisi ile hastalarýn yaþam
kalitesinin arttýrýlmasýna katkýda bulunulmalýdýr.
Anahtar kelimeler: hepatit B virus enfeksiyonu, polinöropati, çocuk.

Kronik hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu, çok
yönlü ve bu arada seyrek görülen komplikasyonlarla gidebilen bir hastalýktýr. Bu komplikasyonlarýn immün-aracýlýklý olduðuna inanýlmak-

tadýr 1,2 . Bu komplikasyonlardan biri olan
polinöropatinin; endonöronal kapillerlerde ve
endonöriumda, HBV yüzey antijenini de içeren
bir immün kompleks yapýlanmasý ile oluþtuðu;

Cilt 47  Sayý 3

Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonuna Eþlik Eden Kronik Enflamatuar Demiyelinizan

bu sürece sitotoksik T hücrelerinin hümurol
faktörlerden daha fazla katkýda bulunduðu kabul
edilmektedir1-4.
Hepatit B virus enfeksiyonuna ikincil geliþen
kronik enflamatuar demiyelinizan polinöropati
(KÝDP), oldukça seyrek görülen bir klinikopatolojik durumdur5-7. KÝDP, periferik sinirlerin
ilerleyici ya da tekrarlayýcý (de-miyelinasyon /
re-miyelinasyon) motor ve duyu kaybý ile giden
bir hastalýðýdýr6,8,9. Bu durumun erken tanýnmasý, tedavi edilebilir oluþu nedeni ile önemlidir5,8,9. KÝDP, çocukluk çaðýnda çok daha seyrek
görülür (1:300.000) ve deðiþik klinik bulgular
gösterebilir 7,9 . Vakalarýn %25inde akut
baþlayabilir. Çocuklarda subakut ya da kronik
polinöropatili vakalar sýklýkla kalýtsaldýr7.
Tanýda; baþlýca güçsüzlük ve derin tendon
reflekslerinde azalma veya kayýp ile giden klinik
bulgular, polinöropati ile uyumlu elektrodiagnostik sonuçlar, artmýþ beyin-omurilik sývýsý
proteini ve miyelin ve/veya akson zedelenmesinin görüldüðü sinir biyopsi sonuçlarýndan
faydalanýlmaktadýr4,5,8,9. Tüm bunlara karþýn,
tanýda zorluk çekilen vakalar da bildirilmektedir 7 . KÝDP nin tedavisinde kortikosteroidler, plazma deðiþimi ve intravenöz
immünglobülinler kullanýlmaktadýr1,6,7,9.
Burada, kronik HBV tanýsý konmuþ bir çocukta
geliþen ve giderek belirginleþen güçsüzlük
yakýnmasýnýn, KÝDPye baðlý olabileceði; bu
durumun tedavisinin, hastalarýn yaþam kalitesinde saðlayabileceði düzelme vurgulanmak
istenmiþtir.
Vaka Takdimi
Bir yýldan beri kronik HBV enfeksiyonu tanýsý
ile izlenen ve herhangi bir tedavi almayan altý
yaþýndaki erkek hasta, son iki aydan beri
baþlayan ve giderek belirginleþen halsizlik ve
güçsüzlük yakýnmalarý ile getirildi. Nörolojik
muayenesinde; derin tendon reflekslerinin
kaybý, alt ekstremitelerde daha belirgin olmak
üzere, tüm ekstremitelerin distal kýsýmlarýnda
belirgin (0/5), proksimallerde daha az belirgin
(3/5) kas gücünde azalma ve eldiven-çorap
tarzýnda duyu kusuru belirlendi. Diðer fizik ve
nörolojik muayene bulgularý normaldi.
Laboratuvar çalýþmalarýnda karaciðer enzimlerinde artýþ (SGOT 301 U/L, SGPT 259 U/L),
kronik HBV enfeksiyonu pozitifliði (HBsAg
pozitif, anti-HBc pozitif pozitif, HBeAg pozitif,
HBV DNA pozitif, anti-HBe negatif, anti-HBs
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negatif, anti-HBc IgM negatif ve anti-HBc IgG
pozitif) ile beyin-omurilik sývýsý incelemesinde
protein yükselmesi (400 mg/dl) belirlendi.
Ayrýca diðer viral hepatit göstergeleri (A, D, E,
G viruslarý; sitomegalovirus; Herpes simpleks
virus; Parovovirus; Coxsackie virus A ve B;
Echovirus, Varisella ve Rubella viruslarý ile HIV)
ile diðer enfeksiyöz ajanlara (toksoplazma,
sifiliz, tüberküloz, salmonella ve brusella)
yönelik serolojik testler negatif bulundu.
Periferik sinir biyopsisi, anne-babadan izin
alýnamadýðýndan yapýlamadý.
Elektromiyografik (EMG) incelemede; tüm
ekstremitelerde aðýr aksonal dejenerasyon ve
demiyelinizasyonla seyreden duyusal-motor
polinöropati (distal latanslarda uzama, birleþik
kas aksiyon potansiyellerinin amplütüdünde
küçülme, F yanýtlarýnda gecikme ve kronik
döneme ait polifazik, yer yer uzun süreli
nörojenik motor ünit potansiyelleri) saptanan
hastaya KÝDP tanýsý kondu. Hasta altý aylýk
intravenöz immünglobulin (400 mg/kg/gün, 5
gün/ay) tedavi programýna alýndý. Kas gücünde,
tedavinin ilk dozundan sonra orta derecede (3/
5) ve beþinci ayda tam düzelme izlendi. On
aydan beri polinöropati yönünden de izlenen
hastada, herhangi bir nörolojik sorun gözlenmedi. Bu süre boyunca transaminazlarda hafif
düþme (SGOT 290/270 U/L, SGPT 250/242 U/
L) belirlenirken; HBeAg negatif, anti-HBe pozitif
ve HBV DNA negatif olarak bulundu. Diðer
HBV göstergelerinde herhangi bir deðiþiklik
izlenmedi.
Tartýþma
Kronik HBV enfeksiyonunun, klinik özellikleri
ve seyri oldukça deðiþkenlik gösterebilir.
Bunlarýn bir kýsmý, HBV enfeksiyonuna ikincil
geliþen ekstrahepatik komplikasyonlara baðlýdýr.
HBV enfeksiyonunun ekstrahepatik belirtileri
arasýnda, artrit, vaskülit, Coombs pozitif anemi,
tiroidit, lupoid döküntü ve nefrit sýk görülmesine raðmen; polinöropati komplikasyonu
oldukça seyrektir 1,3. Karaciðer dýþý geliþen
bulgularýn ve bu arada polinöropatinin de otoimmün kaynaklý olduðu kabul edilmektedir2-4.
Kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarýn
güçsüzlük yakýnmasý, birçok nedene, bu arada
polinöropatiye de baðlý olabilir6,7,9. Bu hastalarda geliþen polinöropatinin erken tanýnmasý ve
tedavisi, hastanýn yaþam kalitesini iyileþtirebilir.
KÝDPnin sadece HBV enfeksiyonuna deðil; ayný

196

Kabakuþ ve ark.

zamanda HBV aþýsýna, tedavide kullanýlan
ilaçlara (interferon, siklofosfamid, steroidler,
gibi) ve diðer nedenlere (endokrin bozukluklar,
kollajen/vasküler hastalýklar, böbrek yetmezliði,
toksik/metabolik nedenler ve çeþitli kanser
türleri) de baðlý geliþebileceði; tüm bu
durumlarda geliþen KÝDP nin tedavi ile
düzelebildiði ve tekrarlama olasýlýðýnýn düþük
olduðu bilinmektedir1,3,4,8.
Hastamýzda KÝDP tanýsý, biyopsi olanaðý
saðlanamadýðýndan; öykü, nörolojik muayene ve
EMG ile kondu. HBV enfeksiyonuna eþlik eden
KÝDP, hastanýn yürümesini engelleyecek kadar
aðýrdý. intravenöz immünglobülinin, immün
sistemin disregülasyonu ile giden birçok
hastalýkta olduðu gibi, KÝDPnin tedavisinde de
baþarýlý olduðu bildirilmektedir1,9. Hastamýzda
ilk intravenöz immünglobülin dozuyla birlikte
hastanýn polinöropati sorunlarýnýn gerilemeye
baþlamasý ve beþinci ayda tüm bu sorunlarýn
düzelmesi; ayrýca on aylýk izlem süresince
tekrarlamamasý, önemli bir tedavi seçeneði
olduðunu göstermektedir. KÝPD'de kullanýlan
plazma deðiþimi ve kortikosteroid tedavilerinin
tek baþýna yada birlikte kullanýmlarýnýn da
baþarýlý olduðu bildirilmektedir1,6,7,9.
Hepatit B virus enfeksiyonu sýrasýnda ortaya
çýkan güçsüzlük yakýnmalarýnýn, polinöröpati
(akut veya kronik) yönünden dikkatle
deðerlendirilmesi ile olasý nöropatiler tanýnabilir; bu komplikasyonlarýn tedavisi ile
hastalarýn yaþam kalitesinin arttýrýlmasýna
katkýda bulunabilir.
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