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Hepatit C Virüsu-Global Sorun

• Dünyada, 210 milyonu aşkın insan Hepatit C virüsü (HCV)  ile 
infektedir

• Yılda 3 - 4 milyon yeni olgu ekleniyor
• Yılda 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor 

• Genel popülasyonda HCV seroprevalansı;
• Dünyada %2.8
• Gelişmiş ülkelerde %1-2
• Ülkemizde %0,5-1

• Hepatit C infeksiyonu, bütün dünyada kronik hepatit, siroz ve 
hepatosellüler karsinomun en önemli nedenlerinden birisidir.

CDC 2013.Hepatology 2013; 57:1333-1342.
Tabak F, ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):135-136 
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ulusal Hepatit Sıklığı Çalışması (TÜRKHEP 2010) 



KBH Olan Hastalarda Hepatit C 
Sorunu; Büyük Paradigma Değişikliği 

• HCV infeksiyon sıklığı, KBH lı hastalarda genel 
popülasyona göre daha sık, morbidite ve mortalitesi daha 
yüksektir 

• KBH lı hastalardaki (Evre 4-5, diyaliz hastaları ve böbrek 
nakli hastaları) HCV infeksiyonu IFN bazlı standart 
tedavilerin etkinliği düşük, yan etkileri daha yüksektir 

• Direkt etkili yeni antiviral ajanlarla KBH lı hastalarda (Evre 
4-5, diyaliz ve böbrek nakli hastaları) da >%95 kalıcı viral
yanıt sonuçları elde edilmiştir.

Nakayama E. J Am Soc Nephrol 2000; 11: 1896-902

Kes P. Kidney Blood Pres Res 2007; 30: 156-61. 

J Am Soc Nephrol 27: 2238–2246, 2016. 



Prevalan HD Hastalarında 
Hepatit Serolojisi

TND Böbrek Kayıt Sistemi Verileri
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PD Hastalarında Hepatit Serolojisi



HCV-Mikrobiyolojik Özellikler ve 
Bulaşma (Geçiş) Yolları



HCV-Mikrobiyolojik Özellikler

• HCV, Flaviviridiae ailesine ait zarflı, pozitif sarmallı, sferik
yapıda 55 nm çapında bir RNA virüsüdür

• HCV RNA, 9.6 kb uzunluğunda en az 10 proteini (üçü 
strüktürel, beşi non-strüktürel; viral RNA replikaz kompleksi) 
kodlayan bir genomdur 

• Genotip sayısı 6, subtip (a,b,c.. )sayısı 70 i bulmuştur 

• Ülkemizde en sık rastlanan genotip 1b’dir (>%90)

• Yüksek genetik değişkenliğe (quasi-tür varyasyonu) sahiptir

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of 

Infectious Diseases, Updated Edition, 156, 1904-1927, 2015

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150008796


5’NTR 3’NTR

HCV Genomunun Organizasyonu



Bulaşma (Geçiş) Yolları

• İntravenöz madde/ilaç kullanımı 

• Kan ve kan ürünü transfüzyonu 

• Cinsel ilişki (infekte kişi ile temas, çok eşlilik vb)

• Perinatal geçiş (anneden bebeğe geçiş) 

• Organ transplantasyonu

• Nozokomial bulaş



Yüksek Risk Grupları

• İV ilaç/madde kullananlar

• Kan veya kan ürünü transfüzyonu yapılanlar (1992 
yılından önce yapılan)

• Solid organ alıcıları (1992 yılından önce yapılan)

• Hemodiyaliz hastaları

• Sağlık çalışanlarında HCV li bireyde işlem sırasında 
(cerrah, hemşire vb) oluşan iğne batması kazaları 

• Birden fazla seksüel partneri olanlar

• HIV li bireyler

• HCV (+) anneden doğan çocuklar 

• Dövme veya piercing yaptıran bireyler



Diyalizde HCV Bulaşı-Risk Faktörleri

• Diyaliz tipi (HD>PD)

• Kan transfüzyonu ve verilen ünite sayısı

• Diyaliz süresi

• Diyaliz ünitesindeki HCV prevalansı

• Nozokomial faktörler



Diyaliz Tipi ve Hepatit C Seroprevalansı
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Hemodiyalizde HCV Bulaşı; Risk Faktörleri

• Kan transfüzyonu öyküsü
• Transfüze edilen kan miktarı (ünitesi)
• HD geçen süre;

< 5 yıldır HD giren hastalarda HCV seroprevalansı= %12

> 5 yıldır HD giren hastalarda HCV seroprevalansı= %37

• Organ nakli öyküsü

• İV ilaç/madde kullanımı

Am J Kidney Dis 1993;22:568-73. 

Am J Kidney Dis. 1998;31(6):920.

Semin Dial 1994;7:124-7.



Nozokomial Bulaşı Düşündüren Kanıtları

• Ev HD ve PD hastalarında prevalansın düşük olması

• Yüksek prevalanslı HD ünitelerinde infeksiyon riskinin daha 
yüksek olması

• Hiç transfüzyon yapılmamış diyaliz hastalarında anti-HCV pozitif 
olguların varlığı 

• Aynı HD ünitesindeki HCV türleri arasındaki homojenliğin 
bulunması

• Anti-HCV pozitif hastalara yakın HD makinelerinde HDe alınan 
hastalarda serokonversiyon oranlarının daha yüksek olması

• İzole oda ve makine uygulayan ünitelerde düşük insidans



HD de HCV nin Olası Nozokomial Geçiş Yolları

• İğne batması kazaları

• Evrensel infeksiyon kontrol önlemlerindeki 
yetersizlikler

• HD makineleri ve diyalizerler ile olan bulaş ??

• Reuse (yeniden kullanım) ? 



Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C 
Salgınları Nedenleri

• İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyum eksikliği
• Yüzeylerin, alet ve malzemelerin uygun olmayan 

dezenfeksiyonu
• Çoklu doz flakonların uygunsuz kullanımı
• Enjektabl ilaçların hasta bakım alanlarına yakın             

yerlerde hazırlanması

MMWR 2001;50(RR-5).



Klinik Özellikleri



Klinik Özellikleri

• İnkübasyon dönemi, 2-12 hafta (0rt. 7-8 hafta)

• Akut hepatit, sıklıkla asemptomatiktir

• Fulminan hepatit seyrektir

• Akut C Hepatitli olguların %75-85 i kronikleşir 

• Kronik C hepatiti, sıklıkla asempomatiktir ve yavaş gidişlidir

• Kronik HCV infeksiyonuna bir çok olguda ekstrahepatik organ hastalığı 
da eşlik edebilir

• Kronik HCV infeksiyonu, 20 yılı aşkın bir sürede siroza (%10-20) ve HCC 
(%1-4/yıl) a neden olabilir



Akut C Hepatitinin Doğal Gidişi



 

 

 

Kronik C Hepatitinin Doğal Gidişi



HCV İnfeksiyonu

Akut infeksiyonu
(%20-30 u semptomatik)

Kronik İnfeksiyon
(%75-85)

Kronik hepatit

Siroz
(>20 yıl da %10-20)

HCV RNA Klirensi
(%15-25)

Fulminan hepatit
Seyrek

Ekstrahepatik
tutulum

Dekompanse
Siroz

HCC
(Yılda %1-4)

Int.J. Med. Sci . 2006; 3 ; 47 – 52



%55-85 

%15-30 

%1-3/yıl 
Thomas DL, et al. Clin Liver Dis. 2005;9:383-398 
Strader DB, et al. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1996;8:324-328. 
Seeff LB, et al. Hepatology. 2002;36(suppl):S1-S2. Seeff



Kronik HCV Tablosunu 
Ağırlaştıran Faktörler

Konakçı ile ilgili olanlar

• Önceden ve var olan alkol tüketimi

• İnfeksiyon sırasındaki yaş (>40 yaş)

• İnfeksiyonun süresi

• Erkek cinsiyet

• Komorbid durumlar:
– HIV/HCV ko-infeksiyonu

– HBV/HCV ko-infeksiyonu

– Obezite

– NASH

Viral Faktörler

• Yüksek viral yük

• Quasispecies varyasyonu

• HBV/HIV ko-infeksiyonu

• Genotip 1



Ekstrahepatik Hastalıklar

• Hematolojik: Esansiyel mikst kryoglobulinemi ve 
lenfoproliferatif hastalık

• Renal: Membranoproliferatif glomerulonefrit

• Endokrinolojik: İnsülin direnci (genotip 1 de), Tip 2 DM

• Otoimmün: Tiroidit, sicca sendromu ve Sjögren
sendromu 

• Dermatolojik: Porfiria kutanea tarda, lichen planus

• Pulmoner: İdiopatik pulmoner fibrozis



Diyaliz Hastalarında Hepatit Sorunu

• Diyaliz hastalarında akut HCV hepatiti genellikle asemptomatik ve 
anikteriktir.

• Kronikleşme daha yüksektir, ancak ALT düzeyi iyi bir surrogate
belirteç değildir

• Karaciğer hastalığının tanısı ve derecesi ancak biyopsi ile 
saptanabilir, ancak bu hasta grubunda komplikasyon oranı 
yüksektir

• Diyalizde yaşam süresinin uzamasıyla HBV ve HCV bağlı morbidite
ve mortalite olasılığı artmaktadır

• HBV ve HCV infeksiyonları SDBH hastalarının böbrek nakli şansını 
riske eden sorunlardır. 



Laboratuvar Tanı Yöntemleri



Laboratuvar Tanı Yöntemleri

• Biyokimyasal testler (ALT, AST, GGT, Albümin, PTZ vs)

• Serolojik testler
• EIA(Enzim İmmun Assay), 2./3. jenerasyon

• RIBA(Rekombinan İmmunblot Assay) 

• MEIA (Mikropartikül İmmün Assay)

• CIA (Kemiluminesens immunoassay)

• Virolojik testler (HCV RNA Testleri;RT-PCR, Nükleik Asit Testleri;NAT)
• Kalitatif testler 

• Kantitatif testler 

• Genotip testleri

• Fibrozisi gösteren non-invasiv testler (Fibrotest, Fibroscan)

• Karaciğer biyopsisi (İshak veya METAVİR Skorlaması)



HCV Genotip Tayini ve Önemi

• Tedavi süresini belirlemek
• Tedaviye yanıt olasılığını belirlemek
• Tedavide SVR (sürekli virolojik yanıt)’ ı öngörmek
• Ülkemizde en sık rastlanan genotip 1b’dir 
• Genotip 1b’de 

• Viral yükü daha fazla 
• Klinik gidişi daha ağır 
• IFN’a yanıt az veya yok 
• Kronikleşme, siroz ve HCC oluşumu daha fazla 

• Genotip 2 ve 3: Daha iyi gidişli



Akut Hepatit C Tanısı

• Daha önceden Anti-HCV negatif olan kişilerde son altı ay içerisinde
semptomlu veya semptomsuz anti-HCV pozitifliği saptanan hastalarda
HCV-RNA bakılır ve pozitif olanlarda akut hepatit C tanısı konulur.

• Anti HCV pozitif olduğu halde HCV-RNA negatif ise üç ay sonra HCV-RNA 
tekrarlanır

• Maruziyet durumunda ilk 2 hafta icerisinde anti HCV negatif saptanabilece-
ğinden en geç 12. haftada anti HCV ve HCV-RNA bakılmalıdır.

• Daha önce Anti-HCV pozitifliği bilinmeyen ancak akut hepatit
tablosunda olan hastalar, Anti-HCV pozitif veya negatif olması
durumunda HCV-RNA pozitif ise akut hepatit C tanısı konulur.

Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015



Kronik Hepatit C Tanısı

• ALT düzeyine bakılmaksızın en az son 6 aydır anti-HCV 
ve HCV-RNA pozitifliği olan kişilerde kronik hepatit C 
tanısı konulur

• Tedavi öncesi hastalığın şiddeti invaziv veya non-
invaziv yöntemlerle belirlenir.

Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015



HCV Test Sonuçlarının Yorumlanması

Anti-HCV HCV-RNA Süre Değerlendirme

Pozitif Pozitif < 6 Ay Akut Hepatit C

Pozitif Negatif > 6 Ay Spontan seroklirens veya tedavi
sonrası kalıcı viral yanıt

Yalancı anti-HCV pozitifliği

Negatif Pozitif - Erken Akut HCV

İmmunsupressif hastada Kronik HCV

HCV-RNA yanlış pozitifliği

Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015



CDC. Testing for HCV infection: An update of guidance for clinicians and laboratorians. MMWR 2013;62(18).

Aktif Hepatit C Virus (HCV) İnfeksiyonunu



HCV Test Sonuçlarının Yorumu ve İleri Eylem Planları

Test Sonucu Yorum İleri Eylem

HCV Ab non-reaktif HCV antikoru yok Yeni maruziyet şüphesi varsa HCV-RNA testi yap. 
Yoksa Non-reaktif kabul et.

HCV Ab reaktif Olası HCV infeksiyonu Tekrarlanan reaktif sonuçları aktif HCV 
infeksiyonu, geçirilmiş HCV infeksiyonu veya 
biyolojik yalancı pozitiflik göstergesidir. Aktif HCV 
tanısı için HCV-RNA testi yap. 

HCV Ab reaktif
HCV-RNA pozitif 

Aktif HCV infeksiyonu Aktif HCV tedavi ve izlem planı yap.

HCV Ab reaktif
HCV-RNA negatif

Geçirilmiş HCV infeksiyonu Çoğu olguda ileri işlem gerekmez. Ancak, gerçek 
pozitiflik ile biyolojik yalancı pozitiflik ayırımı 
isteniyorsa veya tekrarlanan pozitifliklerde diğer 
HCV Ab tayin yöntemi ile test et. Bazı koşullarda 
ise HCV-RNA testi ile izle. 

CDC. Testing for HCV infection: An update of guidance for clinicians and laboratorians. MMWR 2013;62(18).



Öneri 1: KBH’nda HCV’nin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

• KBH olan hangi hastaların HCV için test edilmesi 
gerektiğinin belirlenmesi: 

• 1.1.1 KBH olan hastalarda HCV test yapılması 
önerilmektedir. (Zayıf) 

• 1.1.2 HCV testi, kronik hemodiyaliz hastaları (KBH 
Evre 5D) ve böbrek nakli adaylarında yapılmalıdır. 
(Güçlü) 

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Öneri 1: KBH’nda HCV’nin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

• Kronik HD hastalarında HCV’nin test edilmesi 

1.2.1 Hemodiyaliz hastaları, hemodiyalize ilk kez başladıkları zaman 
veya başka bir hemodiyaliz merkezinden geldikleri zaman test 
edilmelidirler. (Güçlü) 

HCV prevalansının düşük olduğu hemodiyaliz ünitelerinde başlangıç 
testi olarak Enzim İmmünoassay (EIA) [eğer pozitif çıkarsa, Nükleik 
Asit Testi (NAT) ile takip etmeli] düşünülmelidir. (Orta) 

HCV prevalansının yüksek olduğu hemodiyaliz ünitelerinde 
başlangıç testi olarak NAT düşünülmelidir. (Orta) 

1.2.2 HCV negatif olan hemodiyaliz hastalarında, her 6–12 ayda bir 
EIA ile testin tekrarı düşünülmelidir. (Orta) 

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Öneri 1: KBH’nda HCV’nin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

• 1.2.3 Aminotransferaz yüksekliği olan ve nedeni açıklanamayan 

hemodiyaliz hastalarında HCV testi NAT ile yapılmalıdır. (Güçlü) 

• 1.2.4 Bir hemodiyaliz ünitesinde ortaya çıkan yeni bir HCV 
infeksiyonunun nozokomial olduğundan şüphelenilirse,  temas 
ihtimali olan hastaların hepsinde NAT testi yapılmalıdır. (Güçlü) 

• İlk NAT testi negatif çıkan hastaların 2-12 hafta sonra tekrar NAT 
ile test edilmeleri tavsiye edilir. (Zayıf) 

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



KBH Evre 5 Hemodiyaliz Hastaları için Tanısal 
Algoritm

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Hepatit B ve Hepatit C İçin Tarama İlkeleri
Hasta Başlangıçta Ayda 

Bir
Altı Ayda 
Bir

Yılda Bir

Tüm hastalar HBs Ag
Anti-HBc
Anti HBs
Anti HCV

ALT
HBV antijen ve 
antikor negatif 
hastalar

HBs Ag

Anti-HBs pozitif 
(≥10mIU/ml), anti-
HBc negatif

Anti HBs

Anti-HBs ve anti-
HBc pozitif

HBV için ek teste gerek yok.

Anti HCV negatif ALT Anti-HCV

MMWR 2001;50(RR-5).



Ülkemizdeki Mevzuata Göre Hepatitli Hasta 
Tanı ve İzlemine İlişkin Kurallar (Lab. Testleri)

• Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda son bir ay içinde
bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri (HBsAg, Anti HBs ve Anti-HCV)

• Ayda bir ALT
• Üç ayda bir; Hepatit göstergeleri negatif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya

Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans yöntemiyle tayin
edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV (HBsAb pozitif olan hastalarda
HBsAg ve HBsAb tetkikleri 3 ay yerine 6 ayda bir yapılır) 

• Altı ayda bir; Anti-HIV tetkikleri (ELİSA 2-3, Mikropartikül İmmünassay-
MEIA veya kemiluminesans),

• Yılda bir; Hepatit göstergeleri pozitif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya
Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans) yöntemiyle tayin
edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV testleri yapılmaktadır.



HCV Tedavisi



Klasik HCV Tedavi Yaklaşımları 

Peg IFN + RBV 

• SVY oranları düşük (% 40-50) 

• Yan etki yüksek 

1. Kuşak Proteaz İnhibitörleri 

• Peg-IFN + RBV + 1.Pİ ile üçlü tedavi 

• SVY oranları artar (%70-80) 

• Daha kısa tedavi süresi 

• Yan etkiler: Anemi, deri döküntüsü, 
ölüm 



Yeni Direkt Etkili Anti-viral Ajanlar

• Direkt etkili antiviral ajanlar (ikili 
veya üçlü kombinasyonlar) ile 12-
24 haftalık tedavi soucunda
%95’lerin üzerinde SVY 

• Düşük yan etki profili (daha 
güvenli tedavi)
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Güncel Direkt Etkili Antiviral Kombinasyonları 

Viekirax +
Exviera

Harvoni



Güncel Direkt Etkili Antiviral Tedaviler-Özet

• Yeni DEA ler yüksek SVY oranları ve düşük yan etki 
profili 

• İFN bazlı tedavilere yanıtı olumsuz etkileyen bir çok 
faktör DEA tedavi yanıtını etkilemiyor 

• Önerilen tedavilerin birbirine üstünlüğü yok 

• İlaç-ilaç etkileşimleri açısından çok dikkatli olmak 
gerekir (özellikle antiasitler, lipid düşürücü ilaçlar, anti-
epileptikler ve antiretroviral ilaçlar) 







J Am Soc Nephrol 27: 2238–2246, 2016. 

Direkt Etkili Antiviral İlaçların Farmakokinetik Özellikleri



J Am Soc Nephrol 27: 2238–2246, 2016

Direkt Etkili Antiviral İlaçların İmmünosüppresif İlaçlarla Etkileşimi



Hemodiyaliz Ünitelerinde
HCV Bulaşının Önlenmesi



Hemodiyaliz Ünitelerinde HCV Bulaşının 
Önlenmesi

• Hemodiyaliz ünitelerinde, HCV bulaşının önlemesi sıkı
infeksiyon kontrol işlemleri uygulamalıdır. (Güçlü) 

• HCV ile infekte hastaların izole edilmeleri önerilmemektedir. 
(Zayıf) 

• HCV ile infekte hastalar için ayrı diyaliz makinalarının kullanımı
önerilmemektedir. (Orta) 

• Reuse uygulanan ünitelerde sıkı infeksiyon kontrol işlemlerinin
sıkı uygulanması koşulu ile HCV ile infekte hastaların
diyalizerlerinin de yeniden kullanılabileceği önerilmektedir. (Zayıf) 

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Ülkemizde Diyaliz Merkezleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 

hemodiyaliz merkezlerinde Anti-HCV (+) hastalar

ayrı cihazlarda diyalize alınmaktadır. 



Hemodiyaliz Ünitelerinde HCV Bulaşının 
Önlenmesi

• İnfeksiyon kontrol işlemleri, doğrudan ya da kontamine
olmuş cihaz veya yüzeyler aracılığı ile kan veya kan ile
kontamine sıvıların hastalar arasında transferini etkin bir
şekilde önleyecek hijyenik önlemleri içermelidir. (Güçlü) 

• Hemodiyaliz ünitelerinin performans değerlendirmelerine, 
düzenli aralıklarla infeksiyon kontrol işlemlerinin gözlemsel
değerlendirme süreçlerinin de eklenmesi önerilir. (Zayıf)  

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Hemodiyaliz Ünitelerinde Genel ve Makinaya 
Yönelik Hijyenik Önlemler

Genel Hijyen Önlemleri

• Tanımlar

• Eğitim

• El hijyeni

• Gereçlerin bakımı

• Atık yönetimi

Diyaliz  Makinası için Hijyen 
Önlemleri

• Tanımlar

• Transducer koruyucuları

• Dış temizlik

• İç sıvı yollarının 
dezenfeksiyonu

Kidney International 2008 73, S10-S19DOI: (10.1038/ki.2008.84) 



Doğru El Yıkama Tekniği

 Önce su ile eller ıslatılır        

 Ellere 3-5 ml sabun alınır

En az 15 sn süre ile eller 

ovalanır

Ellerin ve parmakların tüm 
yüzeyinin kaplanmış olmasına 
dikkat edilir

Eller su ile durulanır ve 

tam  olarak kurulanır



Eldiven Kullanımı

Yanlış güven hissi!

El hijyeni uyumu azaltan bir 
uygulama!

Eldiven kullanımı öncesinde ve 
sonrasında mutlaka el antisepsisi 
sağlanmalıdır

Eldivenler yıkanmamalı

Tekrar kullanılmamalı

Eldiven üstüne antiseptik 
solüsyon uygulanmamalı



Eldiven Kullanımı

Hasta ile temas sonrası 
eldivenler çıkartılmalı 

Bir başka hastaya aynı eldiven ile 
temas edilmemeli

Hastadaki işlemler temiz 
alandan kontamine alana doğru 
yapılmalı

Aynı hastada kontamine vücut 
alanından temiz alana geçişte 
eldivenler değiştirilmeli 



Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

• Eldiven kullanımı
• Hastalarla ve hasta çevresindeki yüzeylerle temas 

sırasında mutlaka eldiven giyilmeli

• Bir hastadan başka bir hastaya geçerken eldiven 
değiştirilerek el hijyeni sağlanmalı

• Her diyaliz istasyonunda temiz eldiven bulunmalı 

• Gereken durumlarda maske, gözlük, önlük kullanımı
• Kanla kontamine olan giysiler değiştirilmeli

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

• Hemodiyaliz sırasında kullanılmak üzere hasta 
başına getirilen malzemeler hastaya özel olmalı

• Bu mümkün değilse malzemeler başka bir hastada 
kullanılmadan veya temiz bir alana transfer edilmeden 
önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli

• Temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan 
malzemeler (flaster, bez manşonlu tansiyon aletleri gibi) 
mutlaka hastaya özel olmalı

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine Enfeksiyon 
Kontrol Önerileri

• Temiz alan-kirli alan ayrımı net bir şekilde 
yapılmalı:

• Temiz alan: ilaçların hazırlandığı, saklandığı, diğer 
temiz malzemelerin bulunduğu alan

• Kirli alan: Kullanılmış malzemelerin/cihazların, kan-
idrar örneklerinin bulunduğu alan

• Temiz alana kirli malzeme veya kan örneklerinin 
girişine izin verilmemeli.

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

• İlaçların hazırlanması:
• İlaçlar hasta bakım alanların fiziksel olarak ayrılmış, 

temiz bir alanda hazırlanmalı

• Çoklu doz flakonların kullanımından kaçınılmalı

• Çoklu doz flakon kullanımı zorunlu ise hasta dozları 
temiz bir alanda hazırlanmalı, her girişte diyafram 
antiseptik solüsyonla silinmeli

• İlaçlar bir hasta başından diğer hasta başına 
taşınmamalı

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

• İlaç dağıtımı sırasında ortak ilaç taşıma arabaları 
kullanılmamalı, 

• İlaç şişeleri, enjektör, pamuk, vb. malzemeler 
ceplerde taşınmamalı

• İlaç dağıtımı için tepsi kullanılıyorsa vaka 
aralarında temizlenmeli

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine Enfeksiyon 
Kontrol Önerileri

• Basınç monitörlerinin kanla kontamine olmasını 
önlenmeli:

• Eksternal venöz ve arteriyel basınç transdüser filtre veya 
koruyucuları kullanılmalı, her hasta için değiştirilmeli ve 
tekrar kullanılmamalı

• Diyaliz istasyonu (sandalye, yatak, masa, makina,vb.) 
her hastadan sonra temizlenmeli ve dezenfekte 
edilmeli 

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

• Her kullanım sonrasında hemodiyaliz makinasının 
iç dolaşımı, hasta için kullanılan makas, stetoskop, 
tansiyon aleti vb. dezenfekte edilmeli. 

• Çamaşır suyu, klor tablet, kuaterner amonyum 
solüsyonları, alkol bazlı hızlı etkili solüsyonlar

• Personel için hastaların tedavi gördüğü alanda 
yemek-içmek yasak!

• Hastaların yemek yemesinde sakınca yok. 

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine Özel Enfeksiyon 
Kontrol Önerileri

• HBsAg-pozitif hastalar ayrı bir odada, farklı bir 
makinada diyalize alınmalı, bu odadaki malzemeler 
diğer hastalar için kullanılmamalıdır.

• HBsAg-pozitif bir hasta ile ilgilenen personel eş 
zamanlı olarak diğer hastalara bakım vermemelidir 

• HCV-pozitif hastalar için izolasyon gerekli değildir
• HCV seroprevalansının yüksek olduğu ünitelerde 

düşünülebilir. 

MMWR 2001;50 (RR-5).

NDT 2002;17(Suppl 7):72-87.



Özet-1

• HCV infeksiyon, HD hastalarında sık rastlanan, morbidite ve 
mortalitesi yüksek olan bir infeksiyondur

• HCV infeksiyonu, diyaliz hastalarındaki kronik hepatit, siroz 
ve hepatosellüler karsinomun en önemli nedenidir

• Diyaliz hastalarında akut HCV hepatiti genellikle 
asemptomatiktir ve kronikleşme daha yüksektir

• ALT düzeyi iyi bir surrogate belirteç değildir 

• Tanıda tarama testi olarak HCV Ab testleri / aktif infeksiyon
için HCV-RNA (PCR) testi kullanılır



Özet-2

• Direkt etkili antiviral ajanlar KBH lı hastalarda da büyük  
paradigma değişikliğine yol açmıştır (>%90 kalıcı viral yanıt 
sonuçları elde edilmiştir)

• HCV İNFEKSİYONU ile mücadelede en önemli ve etkin 
yaklaşım EVRENSEL İNFEKSİYON KONTROL VE KORUNMA 
ÖNLEMLERİNİN SIKI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASIDIR



- Huang Dee: Nai-Ching (2600 B.C. 1st Chinese Medical Text.)

Uzun Sözün Kısası



Superior doctors prevent the disease.

Mediocre doctors treat the disease 

before evident. 

Inferior doctors treat the full blown 

disease.

Huang Dee: Nai-Ching

(2600 B.C. 1st Chinese Medical Text.)

Uzun Sözün Kısası

Önleme >> Tedavi


