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Genel Bilgiler 
 

Hemodiyaliz ünitelerinde sık karşılaşılan sorunlardan birisi de hepatittir.  Hemodiyaliz hastaları sık 
hastaneye yatmaları, kan transfüzyonuna ihtiyaç göstermeleri nedeni ile hepatit açısından risk 
altındadırlar. Hemodiyaliz ünitelerinde sık karşılaşılan hepatit tipleri B ve C hepatitlerdir. Bu bölümde 
hemodiyaliz hastalarında karşılaşılan hepatitle ilgili pratik sorunlar tartışılmıştır. 
 
 Hepatit A 
 

Hepatit A ülkemizde çok sık karşılaşılan bir hepatit türüdür. Asıl bulaşma yolu fekal-oral yoldur. 
Ülkemizde hemodiyaliz hastalarının çoğu çocukluk döneminde Hepatit A infeksiyonunu farkında 
olmadan geçirmiştir. Hepatit A infeksiyonunun kronikleşmesi nadirdir. Daha önce hepatit A 
infeksiyonu geçirmemiş bir hemodiyaliz hastası hepatit A virusu ile karşılaşırsa hastalığın seyri 
normal insanlardan farksızdır, yani kronikleşme olasılığı çok düşüktür. 
 
 Hepatit B 
 

Hepatit B virusu (HBV) ülkemizdeki önemli sağlık problemlerinden birisidir. Hemodiyaliz 
hastaları hepatit B infeksiyonu riski altındadırlar; bu yüksek riskin nedenleri hastalarda sık parenteral 
enjeksiyon, zaman zaman kan ürünleri transfüzyonu gerekmesi ve yeterli temizlik yapılmayan 
hemodiyaliz makineleridir. HBV’nun çevresel yüzeylerde yedi günden uzun süre canlı kalabilmesi bu 
şekilde dolaylı inokülasyonu kolaylaştırmaktadır. Hemodiyaliz hastalarında kronikleşme olasılığının 
fazla olması ve renal transplantasyona engel olabilmesi nedeni ile hepatit B infeksiyonunun önemi 
daha fazladır. Aşılama programının yaygın bir şekilde uygulanması, eritropoietin uygulaması ve HBs 
antijeni pozitif hastaların makine  ve odalarının ayrılması hepatit B korunmasında önemli rol 
oynamıştır. 1997 yılı verilerine göre ülkemizde 7878 hemodiyaliz hastasının 563 tanesinde  (% 7.1) 
HBs antijeni pozitif olarak saptanmıştır, bu oran Türkiye’deki normal popülasyondan çok fazla 
değildir. Türkiye’de normal popülasyonda HBs antijeni pozitifliği % 6 civarındadır. Hepatit B 
virusuna karşı değişik aşılama programları vardır. Yazarlar hemodiyaliz hastaları için 0, 1, 2 ve 6. 
aylarda aşı yapılmasınını önermektedir. Aşılama konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili 
konuya bakınız (Konu 27). Kronik hepatit B infeksiyonunun en başarılı tedavi yöntemi interferon 
ve/veya ribavirindir. 
 
 Hepatit C 
   
 Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık 
nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin en önemli ve en sık 
karşılaşılan sorunlarından birisidir. 1994 yılında ülkemizde yaptığımız 30 merkezli, 1114 hasta içeren 
bir çalışmada hepatit C virusuna karşı antikor prevalansı % 49.4 olarak saptanmıştır. Türk Nefroloji 



Derneği 1997 yılı verilerine göre 5787 hastanın 3095’inde (% 52.6) hepatit C virusuna karşı antikor 
saptanmıştır. Bu oran birçok Avrupa ülkesinde % 5’in altındadır. Bazı diyaliz ünitelerinde hepatit C 
virusuna karşı antikor prevalansı % 80’lere kadar çıkmaktadır. Sürekli ayaktan periton diyalizi 
(SAPD) hastalarında hepatit C virusuna karşı antikor prevalansı daha düşüktür. Türk Nefroloji 
Derneği 1997 yılı verilerine göre 894 SAPD hastasının 160’ında (% 17.9) hepatit C virusuna karşı 
antikor saptanmıştır. Bu raporda SAPD hastalarına daha önce uygulanan renal replasman tedavileri ve 
hepatit C antikorları arasındaki ilişki incelenmemiştir. 
 

Hepatit C virusu infeksiyonu değişik klinik özellikler gösterebilir; akut hepatit, kronik hepatit, siroz 
ve hepatosellüler karsinoma. Akut HCV infeksiyonunda genellikle sarılık yoktur ve hastalar farkında 
olmadan akut infeksiyonu geçirirler. Hepatit C virus infeksiyonu en fazla kronikleşen viral hepatit 
nedenidir, hastaların yaklaşık % 50’sinde, tekrarlayan karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden kronik 
karaciğer hastalığı gelişir. Kronik karaciğer hastalığının ilerlemesi oldukça yavaştır ve hastaların 
çoğunda siroz veya hepatosellüler karsinoma gelişmesi için gerekli süre en az 10-15 yıldır. 
 

Hepatit C virus infeksiyonu uzun dönemde diyaliz ünitelerinin bir numaralı sorunu haline gelebilir. 
Ülkemizde hemodiyaliz tedavisinin başlaması yaklaşık 30 yıl önce iken bu tedavinin yurt çapında 
yaygınlaşması son 4-5 yılda gerçekleşmiştir. Hemodiyaliz tedavisinin yaygınlaşması ile birlikte uzun 
süreli hemodiyaliz tedavisi uygulanan hasta sayısı artacaktır. Bu durum geç dönemde ortaya çıkan 
komplikasyonların önemini ve sıklığını arttırmaktadır. Hepatit C virusuna karşı aşı ne yazık ki 
günümüzde mevcut değildir. Kronik hepatit C infeksiyonunun en başarılı tedavi yöntemi interferon 
ve/veya ribavirindir. 
 
 Ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinde HCV infeksiyonu sorununu azaltmak için yazarların 
önerileri aşağıda özetlenmiştir; 
1.Hastalarda sık HCV infeksiyon taraması yapılması ve tüm diyaliz üniteleri arasında bilgi akımının 
sağlanması 
2.Kan ürünlerinin etkin bir şekilde HCV infeksiyonu için taranması ve eritropoietin tedavisinin yaygın 
ve düzgün şekilde kullanılması 
3.Renal transplantasyon tedavisi planlanan hastaların sıkı korunması 
4.Aktif viremisi olan hastaların interferon ile tedavisi 
5.Diyaliz iğnesi, kan ile bulaşmış diyalizer gibi atık ürünlerin diyaliz ünitesinden uzaklaştırılması ve 
imhasında gerekli titizliğin gösterilmesi 
6.Diyaliz tedavisi planlanırken hastanın HCV durumunun göz önünde tutulması 
7.Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulması 
8.Hastaların makinelerinin ayrılması tartışmalı bir konudur ve ayrı bölümlerde (Konu 29-30) 
tartışılmıştır.  
9.HCV infeksiyonunu önlemek ve azaltmak için bir politika oluşturulup titizlikle uygulanmasıdır.  
 

Hemodiyaliz Personelinde Hepatit Riski  
 

Hepatit B ve C virus infeksiyonun diğer bir önemi de hemodiyaliz personeli için risk 
yaratmalarıdır. 
 
 Sağlık personelleri günlük çalışma ortamlarında hastalardan bulaşabilecek birçok infeksiyon 
hastalığı açısından risk altındadır. Hemodiyaliz ünitelerinde çalışan hekim, hemşire, öğrenci ve hasta-
bakıcıların günlük çalışmaları esnasında, hastaların kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas etme ihtimal-
leri oldukça yüksektir. 
 
 Hastaların kan veya kanla kontamine vücut sıvıları ile temas halinde hepatit B, C ve D gibi 
viruslar sağlık personeline bulaşabilirler. İğne batması ile HBV infeksiyon riskinin % 5-43 arasında 
olduğu bildirilmektedir.  HBsAg ile birlikte HBeAg pozitifliği varsa bulaşma riski artar. İğne batması 
ile HCV infeksiyonu riski % 10 civarındadır.  
 



 Hemodiyaliz ünitelerinde bütün hasta kan ve vücut sıvıları potansiyel olarak infekte kabul 
edilmeli ve bulaşma yönünden gerekli önlemler alınmalıdır. Önerilen genel önlemler aşağıdaki gibi sı-
ralanabilir: 
1.Bütün işlemlerde koruyucu önlük giyilmelidir. 
2.Kan ve kanlı sıvılarla temas riski durumlarında eldiven giyilmelidir. 
3.Kan alma işlemleri esnasında eldiven giyilmeli; özellikle koopere olmayan hastalar, sağlam olmayan 
deriye temas riski olan durumlarda, damar içi işlemlerde, sağlık personeli eğitimi esnasında mutlaka 
eldiven giyilmelidir. 
4.Bir hasta ile iş bittiğinde eldiven çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. 
5.İğne batması ve bistüri kesmesi gibi kazalardan kaçınılmalıdır. 
6.İğne batmasını önlemek için, iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıflarına tekrar takılmamalı, iğne-
ler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Kullanılmış iğneler, enjektörler, bistüri ucu ve 
diğer kesici aletler imha edilmek üzere delinmeyecek dirençli kutular içine konulmalıdır. Bu kutular 
servis içinde kullanıma uygun, kolay ulaşabilir yerde olmalıdır. 
7.Yapılan tıbbi işlemler sırasında kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama olasılığı varsa, ağız, burun ve 
gözleri korumak amacı ile maske ve gözlük takılmalıdır. 
8.Ağızdan ağıza solunum yapılmamalıdır. 
9.Etrafa sıçrama ve bulaştırma olayları en alt düzeye indirilmelidir. 
10.İş bittikten sonra bütün yüzeyler ve aletler uygun dezenfektanla temizlenmelidir. Hemodiyaliz üni-
telerinde önerilen dezenfektan % 2'lik hipoklorit solüsyonudur. 
11.Hemodiyaliz sağlık personeli HBV infeksiyonu yönünden aşılanmalıdır. Altı ay içinde üç doz aşı 
uygulanması (0, 1 ve 6. aylarda) önerilmektedir.  
12.Hemodiyaliz personelinde belirli aralıklarla (Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre altı ayda bir) 
HBsAg, anti-HBs, anti-HIV ve anti-HCV bakılmalıdır.   
  

Hemodiyaliz personeline iğne batması durumunda hemen hastadan ve iğne batan personelden 
kan alınıp HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HIV ve anti-HCV bakılmalıdır. Mümkünse hastanın 
kanında HCV-RNA da bakılmalıdır. Hemodiyaliz personeline, anti-HCV veya HCV-RNA pozitif 
hastanın iğnesi batmışsa, bu duruma özgü (spesific) bir immünglobülin yoktur. Nonspesific (özgü 
olmayan) bir immünglobülinin ise yararı yoktur. Risk altındaki bu hemodiyaliz personelinde belirli 
aralıklarla karaciğer enzimleri ve HCV parametreleri bakılmalıdır.   
 
 HBsAg pozitif bir hastanın iğnesi batarsa yapılacak olanlar personelin hepatit B 
parametrelerine bağlıdır. 
A.Hemodiyaliz personelinin Anti-HBs titresi 10 U/litreden fazla ise bir lokal bakım dışında bir tedavi 
gerekmez. 
B.Hemodiyaliz personelinin Anti-HBs titresi 10 U/litreden az ise personelin daha önce aşılı olup 
olmadığına bakılır; 
a)Personel aşılı ve daha önce Anti-HBs titresi 10 U/litreden fazla olduğu biliniyorsa tek doz aşı 
yapılması yeterlidir 
b)Personel aşısız veya aşıya rağmen daha önce Anti-HBs titresi 10 U/litreden fazla olmamışsa 48 saat 
içinde HBV’una özgü hiperimmünglobülin (0.06 ml/kg, örneğin Hepuman Berna) yapılmalı ve eş 
zamanlı aşılama programı başlanmalıdır (daha önce aşı yapılmış ise 0 ve 1. aylarda 2 doz, daha önce 
aşı yapılmamış ise 0,1 ve 6. aylarda 3 doz). Ülkemizde HBV’una özgü hiperimmünglobülin 
bulunmasında dönem dönem sıkıntılar yaşanmaktadır, bu nedenle hemodiyaliz personeli mutlaka 
aşılanmalıdır. HBV’una özgü hiperimmünglobülin temin edilemez ise nonspesific immünglobülin (tek 
doz, 5 ml polivalan immünglobülin, örneğin Gamaglobin) yapılabilir. 
 

Hepatit D ve G 
 

Hepatit Delta virusu, infeksiyon etkeni olarak Hepatit B virusu varlığında anlam kazanır ve 
infeksiyon için Hepatit B virusuna ihtiyaç duyar. Hepatit Delta virus infeksiyonu koinfeksiyon veya 
süperinfeksyon şeklinde ortaya çıkar. Akut infeksiyonun mortalitesi yüksektir. Kronikleşme ve 
fulminan hepatit riski fazladır. 



 
Hepatit G virusu  (HGV) yeni klonlanan bir RNA virusudur. Yapılan çalışmalarda hemodiyaliz ve 

renal transplantasyon hastalarında sıklığı konusunda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Günümüzdeki 
veriler nefroloji pratiğinde HGV’nun ciddi bir sorun olmadığını düşündürmektedir. 
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