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Amaç ve Giriş: COVID-19 aşı sonrası otoimmün hepatit in klinik ve laboratuvar bulgularını taklit eden, vakalar 

bildirilmiştir. Bu çalışmada geniş hasta serisinden oluşan ve COVID-19 aşı sonrası gelişen hepatit olgularının genel 

özelliği, tedavi yanıt ve prognozu değerlendirildi.  

Yaklaşım ve bulgular: Toplam 18 ülkeden yayınlanan vakalar değerlendirildi. R-value kullanılarak karaciğer hasarının 

tipi değerlendirildi. Çalışma grubu otoimmün hepatit benzeri karaciğer hasarı özelliklerine göre ve karaciğer hasarının 

ciddiyetine göre sınıflandırıldı (oto-antikor varlığı ve yüksek immunoglobulin-G düzeyi). Toplam 87 hasta (% 63, kadın), 

ortanca yaşı 48 yıl (aralık:18–79) olan hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara aşılanmadan ortanca 15 gün (aralık:3–65) 

sonra tanı konuldu. Toplam 51  (%59) kişide karaciğer hasarı Pfizer-BioNTech (BNT162b2) aşısı, 20 (%23) kişide 

Oxford-AstraZeneca (ChAdOX1 nCoV-19) aşısı ve 16 (%18) kişide ise Moderna (mRNA-1273) aşısı sonrası gelişti. 

Karaciğer hasarı tipi genelde hepatoselüler (%84) ve hastaların % 57 sinde otoimmun hepatit özellikleri vardı. Steroid 

tedavisi 46 (% 53) hastaya verildi.  Karaciğer hasarı, evre 3-4 olan hastalara tedavi verilme oranı, hasarın evre 1-2 olan 

hastalardan daha fazlaydı  (% 88.9 vs % 43.5, p=0.001). Yine steroid tedavisi verilme oranı otoimmün hepatit özellikleri 

gösteren hastalarda daha fazlaydı  (% 71 vs % 38, p=0.003). Tüm hastalarda gelişen karaciğer hasarı (tedavi alan ve 

almayan) düzelme gösterdi fakat 1(% 1.1) erkek hastada karaciğer yetmezliği gelişti ve hastaya karaciğer nakli uygulandı. 

Takiplerde steroid tedavisi klinik bulguları tamamen düzelen 12 (% 26) hastada kesildi ve hastalık nüksü gelişmedi.  

Sonuç: COVID-19 aşısı nadirde olsa karaciğer hasarına yol açabilmektedir. Steroid tedavisi ciddi karaciğer hasarı ve 

otoimmün hepatit özellikleri gösteren kişilerde faydalı olabilir. COVID-19 aşısı sonrası gelişen karaciğer hasarı genel 

olarak iyi huylu seyreder fakat erken tanı ve gerekirse tedavi önemlidir. 
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