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HBV infeksiyonu ve HD 

• HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama 
politikaları ile azalmıştır 

• A.B.D: %1 seropozitif HBV 
• TÜRKİYE: %3.9-4.8 (HD/PD) 



Kronik HBV İnfeksiyonunun Coğrafi Dağılımı 



HEPATİT B VİRÜS TESTLERİ VE YORUMU 

HBsAg Hepatit B yüzey antijeni HBV infeksiyonu 

Anti-HBc IgG Hepatit B çekirdek antijeni Kronik veya eski geçirilmiş 
HBV infeksiyonu 

Anti-HBc IgM 
 

Hepatit B çekirdek antijeni 
 

Akut veya yakın zamanda 
geçirilmiş HBV infeksiyonu 

HBsAb Hepatit B yüzey antijenine 
karşı gelişmiş antikor 

HBV’ne karşı bağışıklık 

HBeAg Hepatit B e antijeni Aktif replikasyon 

HBV DNA HBV viremi Aktif replikasyon 



 HBV : yapı 
 Dane partikülü 

HBsAg = surface (coat) protein  ( 4 phenotypes :     
               adw, adr, ayw and ayr) 
HBcAg = inner core protein (a single serotype)  
HBeAg = secreted protein; function unknown 



KLİNİK ÖZELLİKLER 
İnkübasyon süresi:           Ort 60-90 gün (45-180 gün) 
                    
Belirtiler: 
                    
Klinik hastalık (sarılık):                 <5 yaş, < %10 

       ≥ 5 yaş, %30-50   
                                                       erişkinlerin 1/3ünde belirti yok 
Kronik infeksiyon:                 < 5 yaş, %30-90 

       ≥ 5 yaş, %2-10  
                                                      asemptomatik infeksiyon  
HBV Genotipleri (A-H):                  karaciğer hasarının ağırlığı ile ilişkili 
                                                       (genotip C)                                                     

Türkiye’de en sık görülen: Genotip D  



HBV infeksiyonunun Muhtemel Seyri 
Akut hepatit B infeksiyonu 

Kronik HBV infection 

Siroz  

Kronik hepatit  

%12-25 5 yılda 

KC yetm  HCC 

KC tx 

%6-15 5 yılda %20-23 5 yılda  

Ölüm Ölüm 



semptomlar 

HBeAg anti-HBe 

Total anti-HBc 

IgM anti-HBc anti-HBs HBsAg 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 52 100 

Akut Hepatit B virüs infeksiyonu- İyileşme  
 Tipik seroloji 

Maruziyet sonrası hafta 

Titre 



IgM anti-HBc 

Total anti-HBc 

HBsAg 

Akut 
(6 ay) 

HBeAg 

Kronik 
(yıl) 

Anti-HBe 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 52 Yıl 

Maruziyet sonrası süre- hafta 

Akut HBV infeksiyonu: 
 Kronik infeksiyona ilerleme - Tipik seroloji 



HBV infeksiyonu- Böbrek 
Transplantasyonu 

İmmunsupresyon: 
       sitotoksik T lenfosit aktv bozulur 
       CNI ve AZA HBV replikasyonunu arttırır 



HBV- Böbrek Transplantasyonu 

KBY hastalarında  
• aminotransferaz düzeyleri yanıltıcı (düşük) 
• KC biyopsisi komplikasyonu yüksek 
• Renal transplant kararı: kc histolojik bulgular + 

HBV replikasyonuna ait serum göstergeleri ile 
birlikte verilmeli… 

• KC bx şiddetli fibrozis ve aktif HBV replikasyonu 
var ise; antiviral ted.den 1 yıl sonra fibroziste 
gerileme rebx ile gösterilmeli 
 



HBV- ilişkili karaciğer hastalığının progresyonu 
açısından risk faktörleri: 
• Alkol 
• İnfeksiyon süresi 
• Yüksek HBV DNA titresi 
• Genotip C 
• HCV veya HDV ile ko-infeksiyon 
• HIV 
• İmmunsupresyon 

 
 

HBV- Böbrek Transplantasyonu 



Anti viral tedavi:  
• IFNa- pegIFN 
• Lamivudin: nükleosid analogu. HBV revers transkriptaz 

aktivitesini etkileyerek HBV replikasyonunu baskılar. Eliminasyon 
yeri: böbrek. Klirense göre doz ayarlaması yapılır. Standart doz 
100mg/gün, klirens 30-49ml/dk ise 50mg/gün.                             
Uzun süre kullanım dirence yol açar.  

• Entecavir: Lamivudin ile çapraz direnç 

• Tenofovir: Lamivudin ile çapraz direnç yok 

 

HBV- Böbrek Transplantasyonu 

Presenter
Presentation Notes
Tüm HBVli hastalarda kc hast progresyonundan kaçınmak ve HBV replikasyonunu önlemek amacı ile posttx dönemde anti viral ted almalıdırLamivudin, posttx hbv ilişkili kc hast tedde en önemli gelişme



Hasta sağkalımı- 
6050 hasta 
6 gözlemsel çalışmanın metaanalizi:  
HBV + olanlarda hasta sağkalımı, klinik seyir HBV 
ile infekte olmayanlara göre daha kötü 
HBsAg + mortalite riski artmış (RR 2.49) 
               graft kaybı riski artmış (RR 1.44) 
HBV infekte hastalarda hasta sağkalımlarında 
uzama bildiriliyor 
 

HBV- Böbrek Transplantasyonu 

Fabrizi F, AJT 2005 



World J Gastroenterol. 2010 August 21; 16(31): 3878–3887.  

Renal transplantlı hastalarda 
 HBsAg (+) görülme sıklığı 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923761/table/T1/


Biyokimyasal yanıt; tedavi sonunda ALT düzeylerinin normal sınırlarda saptanması 
Virolojik yanıt; HBV DNA’nın saptanamayacak düzeylere düşmesi 



Ming-Chao Tsai, World J Gastroenterol. 2010  



HBV ile enfekte renal tx hastalarında  
• indüksiyon ve idame tedavide kullanılan tüm immunsupresif 

ajanlar uygulanabilir 
•  IF tedavisinden kaçınılmalıdır 
HBsAg + tüm renal tx hastalarına tenofovir, entecavir veya 
lamivudine ile profilaktik tedavi önerilir 
• Tenofovir veya entecavir lamivudin direnci gelişimini en aza 

indirmek amacı ile tercih edilebilir 
• Antiviral tedavi sırasında tedavi etkinliğini ölçmek amacı ile 3 ay 

ara ile HBV DNA ve ALT tayini yapılmalıdır 
HBsAg + hastalar siroz ve HCC açısından yılda 1 kez KC USG 
ve AFP tayini ile taranmalı 

HBV- Böbrek Transplantasyonu 

 



  
• 6.2.13.C- İmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, 

monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalarda 
tedavi   

(1) İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya 
monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, 
ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu 
aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu 
tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca lamivudin kullanılabilir. 
İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor tedavisine 
ilişkin ilaç raporunun bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekir.  
(2) İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya 
monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan kronik hepatit B 
hastalarında ise tedavi süreleri ve ilaç seçimi kronik hepatit tedavi 
prensiplerinde belirlendiği şekildedir.  

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  
 



• 6.2.13.A- Kronik Hepatit B tedavisi  
(1) İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA seviyesi: 10.000 (104) 
kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalar, bu durumun 
belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve 
karaciğer biyopsi raporu) göre; 
a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥6 veya fibrozis≥2,  
b) 2-18 yaş grubu hastalarda; ALT normalin üst sınırının 2 katından 
daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI≥4 veya fibrozis ≥ 2,  
olan hastaların tedavisine interferonlar veya pegile interferonlar veya 
oral antiviraller ile başlanabilir.  

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  
 



ANTİ HCV HCV RNA (PCR) YORUM 
Negatif Negatif İnfeksiyon yok 
Pozitif Pozitif HCV (akut veya kronik) 
Negatif Pozitif İmmunsuprese hastada 

kronik infeksiyon 
Erken infeksiyon 

Pozitif Negatif Düzelmiş infeksiyon 
Tedavi edilmiş infeksiyon 
Yalancı + antiHCV test 

AMAÇ TEST 
Akut HCV inf saptamak HCV RNA 
Kronik HCV inf saptamak EIA, EIA+ise HCV RNA 
Vertikal geçiş HCV RNA 
Mesleki maruziyet saptamak HCV RNA, EIA 
Prognoz tahmini Yok 
Tedavi kararı  EIA, HCV RNA, HCV genotipi  
Tedavi yanıtını değerlendirmek HCV RNA (duyarlı ölçümler) 



Tüm renal transplant alıcı adayları HCV açısından 
taranmalıdır. 
 
Prevalansın düşük olduğu yerlerde başlangıç testi 
olarak EIA ve EIA + olduğu durumlarda NAT ile 
takip önerilir 
  
Prevalansın yüksek olduğu bölgelerde başlangıç 
testi olarak NAT kullanılması önerilir 



HCV + vs HCV - 

HCV + hastalar; 
• Hasta ve graft sağkalımı daha düşük 
• Transplantasyon sonrası DM gelişme riski 

yüksek 
• KC hastalığının progresyonu açısından riskli 
• Transplantasyon sonrası glomerulonefrit 

gelişmesi açısından riskli 

Meier- Kriesche HU, Transplantation 2001 
Yıldız A, Transplantation 2002 
 



HCV + vs HCV - 
230 böbrek tx hazırlık hastası 

 
                  207 KC bx (%10unda ciddi fibrosis) 

 
                  110 böbrek tx 
 
                   31 post tx KC bx 
 
                    8 KC fibrosisinde ilerleme 

JASN 2011 



HCV + vs HCV - 
• Posttx ilk 6 ay ölüm riski 2.5 kat artmış 
• Posttx ilk 6 ay en sık ölüm nedeni: infeksiyonlar 
• Posttx >6ay ölüm riski azalıyor 
• Posttx DM riski artmakla birlikte KVH nedeni ile 

ölüm riski düşük 
• Posttx dönemde virüs titresinde artma 
• Posttx viral titre artışı ve transaminaz paterni, 

KC histolojisi ile ilişkili değil 

HCV + hastalarda böbrek transplantasyonunun 
  sağkalım  avantajı var 

JASN 2011 



HCV + hastalarda immunsupresyon 

• İndüksiyon ve idamede uygulanan tüm 
immunsupresif  ilaçlar kullanılabilir 

• HCV-NODAT ilişkisi açısından Tacrolimus’un 
NODAT riskine etkisi göz önünde 
bulundurulabilir 

• Siklosporin, HCV viral replikasyonunu baskılar  
 
 

Yıldız A, Transplantation 2002 
Luan FL, Transplantation 2008 



HCV- RENAL TX İZLEM 

• İlk 6 ay: ALT  ayda 1  
• > 6 ay:  ALT 3-6 ay ara ile 
                USG yılda 1 (siroz, HCC,..) 
                alfa-fetoprotein yılda 1 
 

 



HCV TEDAVİ- RENAL TX 

• KC hastalığında progresyon saptanması 
durumunda IF/IF+Ribavirin? 

: 
 
 – HCV + renal transplantlı hastalarda tedavi, ancak 

tedaviden beklenen yararın IFN-temelli tedavi 
rejimlerine bağlı gelişebilecek rejeksiyonu göz ardı 
ettirecek kadar bariz olduğu durumlarda 
düşünülebilir ( yaşamı tehdit eden vaskülitler, 
fibrozan kolestatik hepatit gibi).  

 – HCV ile ilişkili GN saptanan  renal transplantlı 
hastalarda antiviral tedavi önerilebilir  



 

• HCV infeksiyonu renal transplantasyon açısından 
kontrindikasyon olarak kabul edilmemelidir 

• HCV ile enfekte renal transplant adayı olan 
transplantasyondan önce KC biyopsisi ile 
değerlendirilmelidir (Zayıf) 

HCV- RENAL TX 



Pretransplant evaluation for HCV infection  

Presenter
Presentation Notes
Early viral response patients have a > 2 log decrease in viral titer.Abbreviations: EIA, enzyme immunoassay; HCV, hepatitis C virus; IFN, interferon; NAT, nucleic acid test.



HCV + Hastalarda Böbrek 
Transplantasyonu 

Anti HCV 

+ - 
Karaciğer biyopsisi 

Dekompanse 
 siroz 

KC+Böbrek  
tx 

Siroz veya 
 presiroz 

Böbrek tx  
iptal 

Risk faktörleri 

PCR 
+ 

Histoloji hafif 
IF? 

Böbrek tx 

- 
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