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Epidemiyoloji 

 Tüm dünyada kronik karaciğer hastalığının en önemli nedeni;  
hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virus (HCV)   

     350 milyon kişiHBV ile enfekte                                                    
170 milyon kişi HCV ile enfekte 

 

 Geçiş yolları benzer  HBV’nin endemik olduğu bölgelerde; 

                      *IV ilaç kullanıcıları 

                      *Hemodiyaliz hastaları  

                      *Hemofili hastaları 

                      *Organ transplant hastaları                              
          *HIV pozitif bireyler  

 

     HBV/HCV koenfeksiyonu nadir değildir  



Epidemiyoloji 

 HBV/HCV koenfeksiyonun tam prevelansı konusunda bilgi yetersiz 

 

 HBsAg pozitifliği olanlarda coğrafi bölgeye göre değişmekle birlikte 
HCV koenfeksiyonu oranı % 3-18 

 

 ABD’de HCV’li hastalarda HBV serolojisi pozitifliği oranı %25 

 

 HCV ile enfekte hastalarda gizli HBV infeksiyonu %11.9-%44 

 

 HCV ile enfekte hastalarda karaciğer dokusunda HBVDNA 
araştırıldığında gizli HBV infeksiyonu %40-50 
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 Ocak 2001-30 Haziran 2008 tarihleri arasında başvuran 

anti-HCV pozitif 223 hasta incelenmiş; 

    HbsAg pozitifliği  %4 

    AntiHBs ve AntiHBc IgG pozitifliği %14.9 

    İzole AntiHBc IgG pozitifliği % 17 

    Aşılanmış olma oranı% 26.2 



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim 

Dalından Prof.Dr.Hasan Özkan’ın Viral Hepatit 2009’daki 

Derlemesinde Kendi Klinik Olgularını Özetlemiş 

 728 HBV’li hastanın                   29 (%3.98)’unda HBV/HCV koenfeksiyonu 

 308 HCV’li hastanın                   13 (%4.22)’ünde HBV/HCV koenfeksiyonu 

 Toplamda 1036 hastanın               42 (%4)’sinde HBV/HCV koenfeksiyonu 

 

 Aktif HBV + Aktif HCV  3 hasta          

 Aktif HCV + HBV taşıyıcı 11 hasta 

 Aktif HBV + İnaktif HCV 6 hasta                      TOPLAM 42 HASTA 

 Gizli HBV  13 hasta  

 İnaktif HBV + İnaktif HCV  9 hasta 

 

 



Viral Etkileşim 

  İki virus aynı anda karşılıklı olarak birbirlerini inhibe edebilir  
 Genellikle biri diğeri üzerinde baskın  rol oynar 

 Her iki virus birbirlerinin serokonversiyonunu indükleyebilir  

 Genel anlamda baskın etki HBV’nin HCV tarafından baskılanması 

şeklinde görülmektedir 

 İki virusun karşılıklı etkileşimine bağlı olarak koenfekte hastalarda hem 

HCV hem de HBV replikasyon oranları düşüktür 

 Enfeksiyonların kronolojik sırası baskın virusun tespit edilmesinde rol 

oynayabilir  

 



Viral Etkileşim 

  Yeni yapılmış in vitro çalışmalarda HBV ve HCV’nin aynı hücrede 

invitro olarak direkt etkileşim göstermeden replike olabildikleri 

gösterilmiştir 

 Bu nedenle koenfekte hastalarda in vivo gözlenen direkt antiviral 

etkileşim büyük bir olasılıkla konağın kazanılmış ve/veya doğal 

immun cevabının indirekt mekanizmalarına bağlanmaktadır  

 
 

 

Bellecave P. Hepatitis B and C virus coinfection: a novel model system reveals the absence of direct 

viral interference.Hepatology 2009;50:46-55. 

Eyre NS. Hepatitis B virus and hepatitis C virus interaction in Huh-7 cells. J Hepatol 2009;51:446-57 



HBV/HCV Koenfeksiyonunda Klinik 

Tablolar ve Klinik seyir 

 Akut Koenfeksiyon: HBV ve HCV’nin aynı anda akut hepatit 

tablosuna neden olması 

 HCV Superenfeksiyonu: Kronik Hepatit B hastasında akut 

HCV enfeksiyonunun gelişmesi 

 HBV Superenfeksiyonu: Kronik Hepatit C hastasında akut 

HBV enfeksiyonunun gelişmesi 

 Gizli HBV enfeksiyonu: Kronik Hepatit C hastasında gizli HBV 

enfeksiyonunun gelişmesi 

 Kronik koenfeksiyon: Kronik Hepatit B ve C tablosunun 

birarada bulunması 

 

 

 



Akut Koenfeksiyon 

 HBV/HCV’nin aynı anda birlikte akut enfeksiyon tablosuna yol 

açması nadir bir durumdur 

 Genellikle IV ilaç kullanıcılarında, perkutan yaralanmalar, kan 

transfüzyonu sonrası gelişir 

 Akut koenfeksiyon sonrası;                                                                                      

 İki virustan biri yada her ikisi tamamen temizlenebilir                                     

 Fulminan hepatit tablosuna neden olabilir                             

 Kronik koenfeksiyon tablosuna dönebilir 

 ALT düzeyleri bifazik seyir gösterir, HBsAg serumda saptanma 

süresi daha geç, HBs antijenemi süresi daha kısadır 



HCV Süperenfeksiyonu 

 HBV’nin endemik olduğu Asya, Güney Amerika, Afrika ülkelerinde  
görülür  

 

  HBV replikasyonu suprese olabilir, HBeAg serokonversiyonu 
gelişebilir, HBsAg taşıyıcılığı sona erebilir 

 

  Uzun süreli takip çalışmalarında bu hastalarda daha yüksek oranda 
karaciğer sirozu, HSK ve fulminan hepatit tablosu geliştiği 
bildirilmekte 

 

 HCV superenfeksiyonu ilişkili mortalite %10 gibi yüksek oranlarda 
bildirilmekte 

 



HBV Süperenfeksiyonu 
 HCV ile enfekte hastalarda HBV superenfeksiyonu daha nadirdir ve bu 

konuda sınırlı bilgi vardır 

 İtalya’da Sagnelli ve ark’larının yaptığı uzun dönemli bir çalışmada  

     29 AntiHCV (+) ve akut HBV superenfeksiyonu                                           
29 Akut HBV enfeksiyonu geçiren hasta                   5 yıl süre ile izlenmiş 

 

  * Ciddi hepatit, hepatik disfonksiyonu,siroz ve ansefalopati gelişimi; 

      HBV superenfeksiyonu olan grupta %34.5                                            
Akut HBV enfeksiyonu olan grupta  %6.9 

   * İzlem sırasında hastaların %90’ında HBsAg kaybı ve 6 hastada HCV-RNA 
kaybı geliştiği görülmüş 

   * HCV-RNA kaybı gelişen hastaların akut enfeksiyon tablosu sırasında daha 
ciddi hepatit bulguları gösterdiği belirtilmiş  

 

Sagnelli E, Coppola N, Pisaturo M, et al. HBV superinfection in HCV chronic carriers: a disease that is frequently 

severe but associated with the eradication of HCV. Hepatology 2009;49:1090– 1097. 



Gizli HBV enfeksiyonu 

 HCV enfeksiyonunun, gizli HBV enfeksiyonu ile birlikte olduğu 

hastalarda hepatik inflamasyonun daha ciddi, siroz ve HSK gelişimi 

 

 Yapılan çalışmalarda KHC hastalarında altta yatan gizli HBV 

infeksiyonu olması antiviral tedavi cevabını olumsuz yönde  

etkilemektedir 



Cardoso C,  Alves AL, Augusto F,Freire R, Quintana C, Gonçalves M, Oliveira AP. Occult hepatitis B infection in 

Portuguese patients with chronic hepatitis C liver disease: prevalence and clinical significance European Journal of 

Gastroenterology & Hepatology 2013; 25 :142–146 

 

 Çalışmanın amacı; KHC hastalarında gizli HBV enfeksiyonu 

prevelansını ve klinik önemini araştırmak 

 Prospektif olarak Ocak 2008-Haziran 2011 arasında 100 hasta  

 Hastalarda HCV genotipi, viral yük, önceki HBV enfeksiyonu ile ilgili 

serolojik değerler, KC’de HBVDNA varlığı, histolojik bulgular ve 

pegIFN/ ribavirin tedavisine cevap araştırılmış 

 %33 hastada HBV ile ilgili serolojik değerler pozitif 

 %57 hastada KC dokusunda HBVDNA tesbit edilmiş 

 Ancak gizli HBV enfeksiyonu olan hastalarda epidemiyolojik, 

histolojik, virolojik ve tedaviye yanıt açısından istatistiksel bir 

anlamlılık bulunmamış 

 SONUÇ:Gizli HBV enfeksiyonu KHC’li hastalarda yüksek oranda 

bulunur ancak klinik öneme sahip değildir 

 

 



Kronik HBV/HCV Koenfeksiyonu 

 Akut koenfeksiyon                                                                                    

HBV ile superenfeksiyon             sonrası gelişebilir                                                                                 

HCV ile süperenfeksiyon 

 

 Serumda HCVRNA ve HBVDNA pozitifliğinin birarada olmasıdır 

 

 Yapılan çoğu çalışmada HBV/ HCVkoenfeksiyonunda 

        * Hastalığın progresyonunun daha kötü   

        * HSK gelişim oranı yüksek   



TEDAVİ 



HBV/HCV Koenfeksiyonu Tedavi 

 HBV/HCV Koenfeksiyonunun tedavisi hakkında sınırlı bilgi olması 

nedeniyle bu konu ile ilgili bir tedavi rehberi bulunmamaktadır 

 

 Tedavi hasta bazında değerlendirilmeli;    

 Virolojik ve serolojik testler                                    
 Hastanın daha önce aldığı antiviral tedaviler               

 Benzer bulaş yolu olan diğer viruslar(Hepatit D ve HIV) 

 Karaciğer hastalığının aktivitesi ve evresi                                 

 Eşlik eden diğer hastalıklar 



HBV/HCV Koenfeksiyonu Tedavi 

 Tedaviye başlamadan önce serolojik ve virolojik testler ile baskın 

virusun belirlenmesi önemlidir  

 Tedavi kararı; baskın virusun tespit edilmesinden sonra baskın olan 

virusa ait tedavi rehberleri doğrultusunda alınmalıdır 

 Koenfekte hastalarda HBeAg negatif ve HBV açısından viral yük 

düşük ise (<104 IU/mL) : pegIFN ve ribavirin (R) tedavisi başlanması 

önerilmektedir 

 Tedavi sırasında ve sonrasında karşılıklı viral etkileşimler nedeni ile 

hepatit tablosunda oluşabilecek alevlenmeler açısından her iki virus 

replikasyon açısından yakın takip edilmeli 



HCV Durumu  HBV Durumu  Tedavi Önerileri  

AntiHCV + 

HCV RNA+  

HBsAg +/- 

HBe Ag – 

HBV DNA<104 IU/mL  

1-  Peg IFN+R;  HCV 

monoenfeksiyonundaki kadar 

etkindir 

2- Tedavi sırasında veya 

sonrasında karşılıklı viral 

etkileşim gelişebilir  

AntiHCV+ 

HCV RNA+  

HBsAg + 

HBe Ag –/+ 

HBV DNA≥104 IU/mL  

1- Bu konuda veri sınırlıdır 

Peg IFN+R yetersiz kalabilir 

Antiviral tedavi eklenebilir 

2-En iyi tedavi rejimi henüz 

tespit edilmemiştir  

AntiHCV+ 

HCV RNA-  

HBsAg + 

HBe Ag –/+ 

HBV DNA +  

KHB enfeksiyonu gibi tedavi 

edilmelidir  



 HBV/HCV koenfeksiyonunda PegIFN+R kullanımı ile ilgili ilk çalışma 

 36 koenfekte hastanın 17’sine Peg IFN+R / 19’una IFN+R 

 

 Yan etki nedeni ile tedaviyi bırakma; Peg IFN grubunda % 29                
                                IFN grubunda % 26 

 TSVY oranı; Peg IFN grubunda % 29                  
                    IFN grubunda %  5 

 

 KVY oranı; Peg IFN grubunda %6                                                                                 
                  IFN grubunda %5 

 

 HBV/HCV koenfeksiyonunda Peg IFN tedavisi etkindir 

 Çalışmanın yetersiz olduğu yönler; 
  Her iki gruptaki hasta sayıları az      

 HBsAg pozitif olan hastaların HBVDNA takipleri yok 

 



 HBV/HCV koenfekte 19 hasta (10 HCV genotip 1/9 HCV genotip2/3) 

 13 hasta HBVDNA negatif  

  48 hafta süre ile Peg IFNalfa 2b+ Ribavirin  

 Tedaviyi tamamlayan 15 hastada TSVY%93                                           

 Ted öncesi HBVDNA (+) olan hastaların 2’sinde tedavi sonrası 24.haftada   

     HBVDNA negatif 

 Ted öncesi HBVDNA (-) olan 4 hastada HCVRNA negatifleşmesinden sonra 

                  HBVDNA pozitifliği tesbit edilmiş 

SONUÇ: 

  HBV/HCV koenfekte hastalarda Peg IFN+ Ribavirin ted etkin 

  Ancak HCVRNA negatifleşmesinden sonra HBV replikasyonu 

artabileceğinden öncesinde HBVDNA negatif hastalarda bile her iki virus için 

yakın takip gerekli 

 



 HBV/HCV koenfekte hastalarda Peg IFN alfa2a+ Ribavirin kullanımı ile ilgili       
en geniş kapsamlı çalışma 

 

 161 koenfekte hasta ile 160 HCV monoenfekte hasta izlenmiş 

 

 HBV/HCV koenfekte hastalar ile monoenfekte hastalar arasında                       
KVY açısından fark gözlenmemiş 

 

 HBV/HCV koenfekte hastalarda başlangıç HBVDNA’sı tesbit edilebilir olan 68 
hastanın %56’sında tedavi sonu 24. haftada HBVDNA (-) 

 

 Koenfekte hastaların %11.2’sinde HBsAg (-) tesbit edilmiş 

 

 Başlangıçta HBVDNA(-) olan hastaların %36’sında tedavi yada takipler 
sırasında HBVDNA pozitifleşmesi görülmiş 

 

 
 



YuML, Lee CM, Chen CL,et al Sustained hcv clearance and increased HBsAg seroclearance in 

patients with dual chronic hepatitis C and B during post-treatment follow up Hepatology. 2013 

Jan 15. doi: 10.1002/hep.26266. [Epub ahead of print] 

 

  

 Bir önceki çalışmadaki hastaların 264(%89.5)’ü 5 yıllık izlem 

 KVY elde edilen 232 hastanın 6’sında tekrar HCVRNA (+) mevcut                

- 5’i HBV/HCV koenfekte genotip 1                                                                  

- 1’i monoenfekte genotip2,3 

 Toplamda HCV enfeksiyonunun tekrarlama oranı %2.3 

 Toplam HBsAg negatifleşme oranı:                                                                       

-48 hafta kombinasyon tedavisi alan grupta%30                                                                  

-24 hafta kombinasyon tedavisi alan grupta%24.3 

 SONUÇ: HBV/ HCV koenfekte hastalarda PegIFNα2a+R tedavisi ;                                     

*HCV açısından uzun ömürlü KVY sağlar                                                                                 

*HBV açısından yüksek oranda HBsAg seroklirensi sağlar 
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Yu JW, Sun LJ, Zhao YH, et al.Analysis of the efficacy of treatment with 

peginterferon alpha-2a and ribavirin in patients coinfected with hepatitis 

B virus and hepatitis C virus. Liver Int. 2009 Nov;29(10):1485-93. 

 

 HBV/HCV koenfekte50 hasta  

 HBV monoenfekte42 hasta 

 HCV monoenfekte46 hasta 

 HBV/HCV koenfekte hastaların %92’sinde HCV baskın                                                 

                % 8’inde HBV/HCV birlikte baskın 

 HBV/HCV koenfekte hastalarda HBVDNA seviyesi HBV monoenfekte 

hastalara göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuş 

 

 HBV/HCV koenfekte hastalarda HBeAg pozitiflik oranı HBV monoenfekte 

hastalara göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuş 
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Yu JW, Sun LJ, Zhao YH,et al. Analysis of the efficacy of treatment with 

peginterferon alpha-2a and ribavirin in patients coinfected with hepatitis 

B virus and hepatitis C virus. Liver Int. 2009 Nov;29(10):1485-93. 

 

 HBV/HCV koenfekte ve HCV monoenfekte hastalara Peg IFN 
alfa2a+ R  

 

 Kalıcı virolojik yanıt(KVY) açısından; Genotip 1 ve 2 hastalarda 
HBV/HCV koenfekte ve HCV monoenfekte hastalar arasında  fark 
yok 

 

 Relaps oranları; HBV/HCV koenfekte  genotip 1 hastalarda  

 

 Yan etki gelişme oranı; HBV/HCV koenfekte hastalarda   

 

 HBVDNA reaktivasyonu HCV açısından KVY elde edilen grupta 
KVY elde edilemeyen gruba göre anlamlı derecede yüksek  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19602134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19602134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19602134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322699


Shailaja Jamma, Ghazi Hussain, and Daryl T.-Y. Lau, Current Concepts of HBV/HCV Coinfection: Coexistence, but Not 

Necessarily in Harmony. Curr Hepat Rep. 2010 ; 9(4): 260–269.  



         

                                TEDAVİ ÖNERİLERİ 
 Tedavi öncesi tüm virolojik, serolojik, biyokimyasal, histolojik parametre 

kontrolü 

 Aktif KHC tablosu olan hastalarda HBV durumundan bağımsız olarak         
Peg IFN+R ted başlanmalı 

 Tedavi süresince her 4 haftada bir HCVRNA / HBVDNA takip edilmeli 

 HCV tedavisinin devam yada kesilme kararı ulusal rehberler doğrultusunda 
uygulanmalı 

 HBVDNA (+)olan hastalarda: Peg IFN+R ted 12.haftada HBVDNA<1log            

                                                      ted  nükleosid / nükleotid anolog eklenmeli 

 

 Özellikle ileri fibrozu olan hastalarda HCV tedavisi tamamlandıktan sonra 
oral antivirallerle tedavi devam etmeli 

 Siroz bulguları olan veya HBsAg pozitifliği devam eden hastalara HSK 
gelişimi açısından 6 ayda bir batın USG kontrolü yapılmalı 

 

 
Shailaja Jamma, Ghazi Hussain, and Daryl T.-Y. Lau, Current Concepts of HBV/HCV Coinfection: Coexistence, but Not 

Necessarily in Harmony. Curr Hepat Rep. 2010 ; 9(4): 260–269. 

 



 5 kohort çalışma toplam 705 hasta irdelenmiş 

 3 çalışmada IFN + R        2 çalışmadaPeg IFN + R 

 SONUÇ: 

 HBV/HCV koenfekte hastalar ile monoenfekte hastalarda IFN+R tedavisi ile 

elde edilen TSVY ve KVY oranları benzer 

 Ancak HBV/ HCV koenfekte hastalardaALT normalizasyonu  

             Relaps riski   

 HBV/HCV koenfekte hastalarda HCV açısından KVY elde edilenlerde 

HBVDNA pozitifleşme oranı KVY elde edilemeyenlere oranla daha yüksek 

 HBV/HCV koenfekte hastalar ve monoenfekte hastalarda : Peg IFN+R 

tedavisi konvansiyonel IFN+R tedavisinden daha etkin    

 





EASL 2012 KHB REHBERİ 

 Çoğu hastada HBVDNA seviyesi çok düşük veya tespit edilemeyen 

seviyede olması ve HCV’nin kronik hepatit tablosundan sorumlu 

olması nedeni ile hastalar HCV için tedavi almalıdırlar (B1) 

 

 KVY oranları genel olarak monoenfekte hastalara benzer 

 

 Tedavi sırasında veya HCV temizlendikten sonra HBV reaktivasyon 

riski var  HBVDNA izlemi önemli 

 

  Herhangi HBV reaktivasyon durumunda nükleosid /nükleotid 

analogları ile tedavi şart (B1)  

 



EASL 2012 KHC REHBERİ 

 Koenfekte olgular monoenfekte olgulardaki kurallar geçerli olarak 

PegIFN ve R ile tedavi edilmelidir (B2) 

 

 KVY oranları genel olarak monoenfekte hastalara benzer 

 

 Eğer HCV tedavisi öncesinde sırasında yada sonrasında HBV’nin 

anlamlı düzeyde replike olduğu belirlenirse nükleosid /nükleotid 

analogları ile ile tedavi önerilir (C2) 

 

 Telbivudinin IFN ile birlikte kullanımı sırasında gelişebilecek nöropati 

riskinin artabileceği konusunda uyarı mevcut 



APASL 2012  HCV FİKİRBİRLİĞİ  RAPORU 

 KHC enfeksiyonu olan özellikle IV ilaç kullanımı olan yada diğer riskli 
popülasyonda HBsAg’nin rutin bakılması  

 

 KHC enfeksiyonu olan HbsAg negatif hastalarda rutin HBVDNA bakılması 
önerilmemektedir 

 

 Koenfekte hastalarda HSK tarama testleri yapılması önerilmekte 

 

 HBV/HCV koenfekte hastalarda antiviral başlama kriterleri monoenfekte 
hastalarda olduğu gibidir 

 

 Koenfekte hastalarda tedaviye başlamadan önce hangi virusun baskın 
olduğuna karar vermek yararlıdır 

 

 



APASL 2012  HCV FİKİRBİRLİĞİ  RAPORU 

 AntiHCV(+),HBsAg(+),HCVRNA(+)PegIFN+R       Genotip148hf                 
  

                                              Genotip 224hf 

 Anti HCV (+) 

      HBs Ag (+)                   Peg IFN / 

      HBV DNA (+)               Nükleosid / Nükleotid analogları  

      HCV RNA (-) 

 

 

 PegIFN+R tedavisi ile KVY elde edilen koenfekte hastalar, HBV relapsı 
açısından uzun süreli takip edilmeli 

 

 HBs Ag (-) hepatit C hastalarının HBV’ye karşı aşılanmaları önerilmekte 

 

                                                                             



SONUÇ 

 Özellikle HBV prevelansının yüksek olduğu bölgelerde HBV/HCV 
koenfeksiyonu nadir değil 

 Bu hastalarda KC hastalığının ilerlemesi ve HSK gelişme riski  

 Tedavi kararı baskın virusun tespit edildikten sonra o virusa ait 
tedavi rehberleri doğrultusunda planlanmalı 

 Genelde HCV  enfeksiyonu baskın olmasından dolayı pegIFN + R 
tedavisi başlanması önerilmekte 

 HBV/HCV koenfeksiyonunun tedavisi ile elde edilen KVY oranları 
HCV monoenfeksiyonundaki oranlara benzer 

 Tedavi sırasında ve bitiminde HBV enfeksiyonu yakın takip edilmeli, 

gereğinde nükleosid / nükleotid analogları ile tedavi planlanmalı 
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