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 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu 
söyleniyor. 

 Başvuru sırasında bazen halsizlik ve çabuk yorulma 
dışında bir şikayeti yok 



HCV bulaş 
Risk faktörleri; 

 Kan ve ürünleri transfüzyon  

 İv uyuşturucu kullanımı 

 Meslek icabı kanla temas 

 Hemodiyaliz sırasında 

 Tıbbi girişimler sırasında enjektörlerin ve tıbbi alet 
ve gereçlerin sterilizasyon dezenfeksiyonuna dikkat 
edilmemesi 

 



 Kronik bir ek hastalığı yok 

 Son 5 yıl içerisinde birkaç kez diş tedavisi yaptırmış (Dolgu, 

diş çektirme) 

 Anne-Baba baktırılmamış 

 

 Eşi: Anti-HCV:negatif, Anti-HBs: pozitif, Anti-HBc T: pozitif 

 

 Çocuklar ( 3 ve 5 yş): Anti-HCV: negatif, Anti-HBs: pozitif 
(aşılı) 



Laboratuvar 

 BK: 6200 

 Hb:15,3 gr/dL 

 PLT: 152000 

 AST: 35 U/L 

 ALT: 65 U/L 

 GGT: 24 U/L 

 AFP: 0.53 IU/mL 

 

 Anti-HCV: pozitif 

 HBsAg: pozitif 

 HBeAg: negatif 

 Anti HBe: pozitif 

 Anti HDV: negatif  

 Anti HAV lgG: pozitif 



Laboratuvar 

 Abdominal USG: Grade I hepatosteatoz 

 HCV RNA PCR: 663200 IU/mL 

 HBV DNA PCR: 292        IU/Ml 

 HCV Genotip 1 

 

 Kc Biyopsisi: HAİ İshak: 6 

          Evre İshak: 2 

 



HCV + HBV koinfeksiyonunda;  
 HBVDNA seviyesi genellikle düşük veya saptanamaz 

seviyededir. 
 Kronik hepatit aktivitesinden genellikle HCV sorumludur. 
Tedavi: 
 Hastalar monoenfeksiyondaki gibi PegIFNα + Ribavirin ile 

tedavi edilmelidir. 
 Eğer tedavi sırasında veya sonrasında HBV replikasyonu önemli 

seviyeye yükselirse nükleozid/nükleotit anologlarıyla tedavi 
edilir. 
 



Tedavi 
 

 PegIFNα 2a + Ribavirin 1200 mg (VA: 84 kg)  



Takipler 

 1. ay: HCV RNA: 215 IU/mL 

 3. ay: HCV RNA: Negatif 

 6. ay: HCV RNA: Negatif, HBVDNA: Negatif 

 12. ay: HCV RNA: Negatif, HBVDNA: Negatif 

 

 Tedavi sonu 18. ay: HCV RNA: Negatif (KVY) 

     HBV DNA: 74 IU/mL 

     AST – ALT: Normal 

 



 
 
 
 
 
 

Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection: An 
evaluation of 82 patients  

Bilgehan Aygen, Özgür Günal, Orhan Yıldız, Mustafa Kemal Çelen, Sıla Akhan, Şener Barut, Celal Ayaz 

 Çalışmamızda dört farklı üniversite hastanesinden 
(Erciyes, Gaziosmanpaşa ve Dicle Üniversitesi) HBV/HCV 
ko-infekte olan 82 hasta retrospektif olarak incelendi.  

 Bu hastalar 1998-2012 yılları arasında düzenli olarak 
poliklinik takipleri yapılan hastalardan seçildi.  

 Hastaların epidemiyolojik, virolojik, klinik ve histopatolojik 
özellikleri analiz edildi.  

 HCV dominansı olan hastalar için Pegile IFN (peg IFN) + 
ribavirin tedavisi, HBV için ise farklı tedaviler alan hastalar 
değerlendirildi.  

 



Bulgular; 
 Hastalarımızın yaş ortalaması 44.3±14.7’idi ve %52.4’ü 

kadındı. 

  HBV/HCV ko-enfeksiyonu için risk faktörleri;  

 diş tedavisi,  

 cerrahi girişim,  

 hemodiyaliz  

 kan transfüzyonu olarak saptandı.  

 



 

 HBV+HCV ko-infeksiyonu için risk faktörleri; 

 İV ilaç bağımlılığı 

 Hemodiyalize girmek 

 HIV pozitif olmak 

 Organ transplant alıcısı 

Lıaw YF et al. Impact Of Acute Hepatitis C Virus Superinfection İn Patients 
With Chronic Hepatitis B Virus İnfection. Gastroenterology 2004;126:1024-9.  

 



Bulgular; 
 Hastaların %8.5’inde hem HCV-RNA hem de HBV-DNA 

pozitif iken, %85.7’inde HCV enfeksiyonu dominansı vardı.  

 Peg-IFN + ribavirin tedavisi alan 24 hastada kalıcı viral 
yanıt oranı %70.8 olarak bulundu.  

 Başlangıçta HBVDNA negatif, HCVRNA pozitif olan 21 
hastanın 7’sinde takipler sırasında HBVDNA pozitifliği 
gelişti.  

 



 Çalışmamızda hastaların  %33.3’ünde HBV reaktivasyonu 
gözlendi, ancak hiç birisinde ciddi HBV alevlenmesi 
gözlenmedi. 

 

 Chuang ve ark. çalışmasında ise hastaların %12.5’inde 
HBV reaktivasyonu geliştiği ve bunların %8.3’ünün ciddi 
alevlenme şeklinde olduğunu bildirmişlerdir. 

CHUANG WL et al.Viral interaction and responses in chronic hepatitis C and B 

coinfected patients with interferon-alpha plus ribavirin combination therapy. Antivir 

Ther 2005;10:125-33.  



Sonuçlar; 
 HBV/HCV ko-enfeksiyonu için risk faktörleri diş tedavisi, 

cerrahi girişim, hemodiyaliz ve kan transfüzyonudur.  

 Hem HCV RNA hem de HBV DNA pozitif olsada, HCV 
predominant olmaktadır.  

 Günümüzde HCV dominant hastalar için peg-
IFN+Ribavirin tedavisi iyi bir seçenek olmaktadır.  

 Tedavi ile HCV RNA negatifleşse bile HBV DNA 
pozitifleşmesi görülebilir, bu nedenle bu hastaların yakın 
takibine devam edilmesi gerekir.  



Teşekkürler… 


