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HIV/HBV KOİNFEKSİYONU 

 Dünyada ~350 milyon kişi HBV ile infekte 

 

 HIV pozitiflerin yaklaşık 2/3’si HBV ile karşılamış;   
%5-10’u HBV ile kronik infekte 

 

 Dünyada yaklaşık 4 milyon kişi HBV/HIV koinfekte 

 
 HIV/HBV koinfeksiyonu özellikle Sahra altı-

Afrika’da daha sık  
Healy SA et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2013;11(3):251-63. 

Barreiro P et al. Enferm Infect Microbiol Clin 2008;26 (suppl 7):71-9.   
 
  



HIV ve HBV infeksiyonu 
 Benzer yollar ile bulaşıyorlar 

 Perkütan kan bulaşı 

 Seksüel temas 

 Anneden bebeğe vertikal geçiş 

 Dolayısı ile birliktelik sık 

 HIV pozitiflerde HBsAg pozitifliği normal 
populasyona göre 2-10 kat daha yüksek 

 Bütün HIV pozitiflerde HBV serolojisi 
araĢtırılmalı! 

Rogers AS et al.AIDS Patient Care STDS 2000;14(12):651-7.  
Burnett RJ et al. Liver Int 2005;25(2):201-13.  



 HIV pozitif bir hastada HBV 
infeksiyonu hastalığın progresyonuna 
olumsuz etki etmez. 

 

 Ancak HBV infeksiyonunun seyri HIV 
pozitif hastalarda daha agresif 
olmaktadır.    

Price Huw et al. Plos One 2012;7(11):e49314 



HIV infeksiyonlu bir hasta HBV ile infekte 
olduğunda infeksiyonun seyri nasıl 

değiĢiyor? 

 KHB infeksiyonu gelişme riski artar. 

 CD4 + T hücre sayısı ne kadar düşük ise 
kronikleşme riski o kadar yüksek. 

 

 HBeAg klerensi azalır ve HBV replikasyonu 
artar.  

 

 Anti-HBs gelişse bile yeniden kaybolma  ve 
reaktivasyon olasılığı vardır.  
 CD4 + T hücre sayısı ile ters orantılı 



 HBV infeksiyonuna inflamatuar yanıt azalır.  
 ALT yükselmeyebilir. 

 

 Karaciğer hastalığının progresyonu hızlanır.   
 S gelişimi ve karaciğer ilişkili mortalite artar. 

 

 HCC gelişme riski artar.  
 CD4 + T hücre sayısı her 100/ml azaldıkça risk 

%33 artar.    

Thio CL. Hepatology 2009;49(5):138-145.  



 HIV pozitif hastada, özellikle CD4+ 
hücre sayısı düşük olanlarda, HBV 
bulaşı sonrası kronik karaciğer 
hastalığı gelişme sıklığı HIV 

negatiflere göre altı kat daha 
yüksek.  

Gatanaga H et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000; 19(3):237-39.   



 Taşıyıcılarda infeksiyonun kronikleşme 
olasılığı artar, progresyon hızlanır.  

 

 Bağışık olan anti-HBs antikoru pozitif 
hastalarda, HIV infeksiyonu reaktivasyona 
neden olabilir.  

 Anti-HBs pozitif KHB                         
“sessiz (silent) KHB”  

Burnett RJ et al. Liver Int 2005;25(2):201-13.  

HBV ile infekte kiĢilerde HIV 
infeksiyonu geliĢirse infeksiyonun 

seyri nasıl değiĢiyor? 



HBV’nin HIV infeksiyonu  
mortalitesine etkisi 

 472 HIV pozitif hastanın değerlendirildiği bir 
çalışma 

 

 Kc hastalığına bağlı ölüm HIV pozitiflerde %6; 
HIV/HBV koinfekte hastalarda %15 

 

 CD4 + T hücre sayısı > 200 ve HAART alan 
hastalarda kc hastalığına bağlı mortalite 
azalıyor. 

Bonacini M et al. AIDS 2004; 18(15):2039-2045. 



Neden doğal seyir değişiyor? 

 Değişiklerin en önemli nedeni düşük CD 4 T hücre 
yanıtı 

 HBV hücresel immüniteyi uyarır. 

 Erken viral klerens için CD 4 T hücre yanıtı 
esansiyel  

 

 HIV; HBV-spesifik sitotoksik T lenfosit yanıtını 
azaltıyor.  

 Koinfekte hastalarda CTL cevabı monoinfekte 
olanlardan daha yavaş bulunmuş.  

 Neden: düşük CD 4 T hücre sayısı 

 

 
Li YJ et al. Chin Med J 2012;125(13):2371-2377. 



 HAART ile CD 4 T hücre sayısı artsa da 
HBV spesifik immünite tam olarak 
düzelmiyor.   
 Dendritik hücre ve monositlerden ag sunumu ile 

başlatılan “programlı hücre ölüm”ü yolunda 
bozulma 

 Regülatuar T hücre (Treg) yanıtında artma 

 HBV spesifik T hücre yanıtında azalma 

 HBV spesifik hümoral immünitede zayıflama 

 

 HIV; HBV spesifik immünite dışında doğal 
immünitede de bozulmalara yol açıyor.  

 APC ve NK hücre sayılarında azalma 

 

 
 

Li YJ et al. Chin Med J 2012;125(13):2371-2377. 



HIV/HBV koinfekte hastalarda neden 
karaciğer histolojisi hızlı bozuluyor? 

 Monoinfekte hastalara göre sitopatik 
etkinin daha belirgin olması 
 Fibrozan kolestatik hepatit gelişimi 

 HBV etiyolojili S hastalarında transplantasyon 
sonrası görülen tabloya benzer 

 Hepatositlerde balonlaşma ve buzlu cam 
görüntüsü 

 Kolestaz ve periportal fibrozis 

 İnflamasyon yok ya da minimal 
Thio CL. Hepatology 2009;49(5):138-145. 

Poulet B et al. Ann Pathol 1996;16(3):188-191.   
 
  



 Koinfekte hastalarda saptanan mutant 
suşlar ile infeksiyonun daha hızlı 
progresyon göstermesi 
 precore/core bölgesinde “yeni- 1G mutasyonu” 

 polimeraz ve regulatuar genlerde minor mutasyonlar 

 koinfekte hastalarda daha sık 

 Mono ve koinfekte hastalarda yüksek HBV DNA ve 
progresyonda  hızlanma ile ilişkili  

 

 
Revill PA et al. AIDS 2007;21(13):1701-1710 

  



 Hücre içi HBsAg miktarının artmış 
olması 
 HIV infeksiyonu HBV’nun yaşam siklusu 

üzerine direkt etkili. 

 İn vitro moleküler çalışmalarda serum 
HBV DNA düzeyinden bağımsız olarak 
hepatositte “intrasellüler HBsAg 
miktarının” artmasına yol açıyor. 

 Kc hastalığını alevlendiriyor.  

Iser DM et al . J Virol  2010;84(12):5860-7.  
  



 Hepatositlerin HIV ile direkt 
infeksiyonu 
 CCR5 ve CXCR4 koreseptörleri aracılığı ile 

infeksiyon in vitro olarak gösterilmiş 

 gp120-CCR5 bağlantısı hepatik stellat 
hücreleri uyarıyor.  

 Koinfekte hastalarda Kupfer hücreleri ve 
intrahepatik T hücreleri monoinfekte 
hastalara göre daha az aktif 

 Hepatosit apopitozu daha fazla  

 

Li YJ et al. Chin Med J 2012;125(13):2371-2377. 



HIV pozitiflerde “occult HBV 
infeksiyonu” 

 HBsAg negatif ancak HBV DNA pozitif 

 Giderek HIV pozitiflerde sıklığı 
artıyor 

 Korunmada da problem yaratıyor 

 Tüm “izole anti-HBcIgG” pozitifler ve 
hatta anti-HBs pozitifliği olanlar HBV 
DNA açısından taranmalı 



 İzole HBsAg pozitifliği olanların büyük 
çoğunluğu occult HBV infeksiyonu 
 Hepsinde, özellikle ALT yüksek olanlarda, HBV 

DNA araştırılmalı 

 Bir kısmı anti- HBs antikoru kaybolan, daha  
önceden infekte olmuş hastalar 
 HAART ile yeniden anti-HBs pozitifliği elde 

edilebiliyor  ya da; 

 HBsAg pozitifliği oluşuyor.   

Sheng WH et al. Clin Infect Dis 2007;45(9);1221-9. 
French AL.Clin Infect Dis 2009;49(1):148-54. 

EACS Guideline, November 2012.     
  



HIV/HBV KOĠNFEKTE 
HASTA ĠLE 

KARġILAġILDIĞINDA NASIL 
BĠR YOL ĠZLENMELĠ ? 



Genel değerlendirme 

 HCV ve HAV serolojileri bakılmalı 
 HCV’den korunmak için eğitim 

 HAV seronegatif ise aşılama 

 Alkol bağımlısı hastalara danışmanlık 
hizmeti verilmeli 

 HCC açısından AFP ve görüntüleme 

 Kc biyopsisi 
 Özellikle tedavi kararı net verilemeyen 

hastalarda 

 
Thio CL. Hepatology 2009;49(5):138-145.  



 Biyopsi yerine non-invaziv yöntemler 
 

 Transient elastografi (FibroScan) 
 Kc dokusunun sertliğini değerlendirir. 

 Aspartat aminotransferaz / trombosit 
indeksi (APRI) 

Marcellin P et al. Liver Int 2009; 29(2):242-7. 
Cardoso  AC et al. Liver Int  2012;32(4):612-21. 

Chang PE et al.Aliment Pharmacol Ther 2008;28(1):51-61   



“European AIDS Clinical Society” Rehberi 
Kasım 2012 Önerileri 

 HIV pozitifliği tespit edildiğinde HBV 
serolojisi  araştırılmalı 

 

 cART başlamadan önce HBV serolojisi 
değerlendirilmeli 
 Duyarlı hastalarda aşılama yapılmalı 

 Çit doz aşılama; 0-1-6 ve 12 ay önerilen şema 

 Yanıtsızlarda intradermal aşılama 

 Anti-HBs > 10 IU/ml olana kadar doz tekrarı 

 Aşı yanıtı alınamayanlarda her yıl seroloji 
yeniden bakılmalı 



 HBV serolojisi negatif olan tüm HIV pozitif 
hastalar CD4+ T hücre sayısından bağımsız olarak 
aşılanmalı. 

 CD4+ T hücre sayısı < 200/ml ve HIV replikasyonu 
varsa aşılama öncesinde cART 

 İzole anti-HBcIgG pozitiflerde yeterli veri 
olmadığı için aşı önerilmiyor 

 Bu grupta önerilen occult HBV infeksiyonunun 
dışlanması 

 
Rockstroh JK et al. EACS guidelines for the clinical management and treatment of chronic 

hepatitis B and C coinfection in HIV-infected adults. HIV Medicine 2008; 9:82-88. 
EACS Guideline, November, 2012.   

 



 Çocuklarda 3 doz aşıya yanıtlar iyi değil 

 HAART sonrasında bile aşı yanıtları değişken 

 Anti-HBs >10 IU/ml olasılığı %1-40 

 Booster doz sanrasında seropozitivite %40 

 Önerilen; HAART yanıtı alınan yüksek CD4 + T 
hücre sayısı olan ve viral yükü düşük çocuklarda 
3 doz yeniden aşılama   

Healy SA et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2013;11(3):251-63. 
Lao Araya M et al. Vaccine 2011;29(23):3977-3981.   



HIV/HBV 
koinfeksiyonunda tedavi 

Amaç 
 Viral eradikasyon (!) ya da olabildiğince 

baskılanma sağlamak 

 Karaciğerde fibrozis ve inflamasyonu 
engellemek 

 Siroz ya da HCC gelişimini engellemek 

 Bulaşı azaltmak 



Tedavi algoritmi belirlenirken; 

 HBV DNA değeri 

 Karaciğer hastalığının şiddeti 

 ALT düzeyleri 

 Hastanın CD4 + T hücre sayısı 

 HAART tedavisi gereksinimi 

 

değerlendirilmeli! 



“European AIDS Clinical Society” Rehberi 
Kasım 2012 Tedavi Önerileri 

 Tüm koinfekte hastalar immün düzelme ve HIV RNA 
supresyonu ile ART’den fayda görür.  

 

 Bu nedenle HBV için tedavi gerektiren tüm koinfekte 
hastalarda, CD 4 + T hücre sayısından bağımsız olarak  
tenofovir içeren ART başlanmalıdır. 

 

 CD4 + T hücre sayısı < 500/ml olan HBsAg pozitif tüm hastalar, 
HBV infeksiyonun evresi ne olursa olsun, immunsupresyon 
nedeni ile olası karaciğer yetmezliği gelişebileceği için tedavi 
açısından değerlendirilmelidir.       



Koinfeksiyon saptandığında;  

CD 4 + T hücre sayısı 

350-500 /ml > 500 /ml 

Tedavi gerektiren HBV 
infeksiyonu R R 

Tedavi gerektirmeyen 
HBV infeksiyonu C/R D 

Önceden hiç ART almamış hastalarda 

EACS Guideline November, 2012 



 R 
 Önerilen cART başlanması ! 

 C 
 Hastada yarar/zarar dengesi değerlendirilmeli 

 cART’den elde edilecek kazanç / ilaç yan etkileri 

 D 
 cART başlanmasını ertele! 



HBsAg pozitif 

Siroz 

TEDAVİ 
ET 

Var 

EACS Guideline, November, 2012. 
Rockstroh JK et al. HIV Medicine, 2008.   

  

 
•TDF + LAM yada FTC içeren HAART 
•Dekompanse karaciğer yetmezliği varsa transplantasyon  
   açısından değerlendirme 



HAART gerekmeyen hastalarda tedavi 
algoritmi 

 HBV DN 

HIV/HBV 

HBV DNA < 
2000 IU/mL 

HBV DNA ≥ 2000 
IU / ml 

Normal 
ALT 

Yüksek 
ALT 

Tedaviye gerek yok 
 
6-12 ayda bir izlem 

3-12 ayda bir ALT takibi 
 
Karaciğer histolojisinin 
değerlendirilmesi ve gerekirse 
tedavi 

Rockstroh JK et al. EACS guidelines for the clinical management and treatment of chronic 
hepatitis B and C coinfection in HIV-infected adults. HIV Medicine 2008; 9:82-88.  

 



 
Yüksek ALT 

•Pegile interferon 
•HBeAg pozitif, HBV genotip A ve HBV DNA  düşük ise yanıt iyi 

 
•Telbivudin 

•Tedavinin 24 haftasında HBV DNA hala pozitif ise ADV eklenmeli 

 
•Adefovir ve telbivudin 

 
•Erken HAART tedavisi 

•Tenofovir + Lamivudin ya da Emtrisitabin içermeli 

 



HAART gereken hastalarda tedavi 
algoritmi 

• HAART seçenekleri 

• Tenofovir + Lamivudin / Emtrisitabin 

HBV DNA < 
2000 IU/ml 

• HBV LAM direnci yoksa yukarıdaki gibi 

• LAM direnci varsa tek başınaTDF 

HBV DNA > 
2000 IU/ml 

• Tenofovir + Lamivudin / Emtrisitabin içeren HAART 

• Dekompanse kc yetmezliği olursa nakil yapılabilecek 
bir merkeze transfer 

Sirozlu hastalar 

Rockstroh JK et al. EACS guidelines for the clinical management and treatment of chronic 
hepatitis B and C coinfection in HIV-infected adults. HIV Medicine 2008; 9:82-88.  

 



EASL 2012 KHB TAKİP VE TEDAVİ 
REHBERİ 

 Tedavi endikasyonu HIV negatif 
hastalarda olduğu gibi 

 

 Serum HBV DNA düzeyi 

 Serum ALT değeri  

 Histopatolojik bulgular 



 Önerilen HIV ve HBV tedavisini aynı anda 
başlamak 

 

 TDF + LAM / Emtrisitabin + HIV etkili 
üçüncü bir ilaç 

 

 Bu öneri hastaların immünolojik, virolojik 
ve histolojik değerlendirmesinden 
bağımsız en basit yaklaşım 



CD4 + T hücre sayısı > 500  ise 

• HIV’ etkisi olmayan ilaçlarla sadece KHB 
tedavisi 
• Peg-IFN alfa 

• Adefovir ve telbivudin 
• Bu iki ilaç yavaş etkili 

• 12 ayda istenilen HBV DNA hedefine ulaşılamayabilir 

• HAART 

• Lamivudin, Entekavir, Tenofovir   
• Hem HBV hem de HIV’ e etkili 

• Monoterapide kullanılmamalı! 



İnterferon tedavisi 

 Monoinfekte hastalara göre yanıt oranları 
daha düşük 

 HBeAg serokonversiyon olasılığı < %10 

 HBV reaktivasyon olasılığı daha yüksek 

 Yine de S gelişme insidansını azaltıyor 

 Peg-IFN ve ardından tenofovir tedavisinin 
değerlendirildiği bir çalışmada HBeAg 
serokonversiyonu ve HBV DNA 
supresyonuna olumlu etki ettiği bildirilmiş.      

Johnson RM et al. HIV Clinical Trials 2007;8 (3):173-181.   



Adefovir 

 HBV tedavisinde kullanılan dozlarda HIV’e 
etkisiz 

 LAM dirençli suşlara da etkili 

 ART almayan hastalarda bir seçenek 

 LAM dirençli koinfekte hastalarda peg-IFN ile 
kombine kullanıldığı bir çalışmada; 
 HBV DNA ve ALT düzeyleri düşmüş 

 Tedavi kesildiğinde etkinlik sürmemiş 

 HBeAg serokonversiyonu elde edilememiş 

 Tedavinin HIV infeksiyonu üzerine olumsuz etkisi gözlenmemiş 

Ingiliz P et al Antivir Ther 2008; 13(7):895-900.  



Telbivudin 

 Monoinfekte hastalarda 2 yıl kullanım 
sonrasında %25 direnç gelişme olasılığı 

 Koinfekte hastalarda direnç ?? 

 M204V/I mutasyonu varlığında etkisiz 

 Bilinen anti-HIV etkinliği yok 

 

 



Lamivudin 

 HIV ve HBV üzerine potent etkili 

 Ancak direnç gelişme riski yüksek 

 Emtrisitabin, telbivudin ve klevudin ile çapraz 
dirençleri var 

 Koinfekte hastalarda uzun süreli tek başına 
kullanımlarında %17 oranında HBV aşı kaçak 
mutantlarının (L173V, L180M, M204V) gelişimine 
de yol açıyor. 

 Monoterapiden kaçınılmalı!  
Iser DM et al. J Gasroenterol Hepatol 2008;23:699-706. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entekavir 

 

 2007’den bu yana bir seçenek değil. 

 HIV/HBV koinfeksiyonlu 3 hastada HIV 
RNA düzeylerinde düşmeye neden olduğu 
gösterildi. 

 HIV-1’de M184V mutasyonu ile direnç 
gelişimine neden oluyor.  
 HBV polimerazdaki M204V mutasyonu gibi LAM 

direncine yol açar. 

McMahon MA et al. N Engl J Med 2007; 356(25):2614-21. 
Iser DM et al. J Gasroenterol Hepatol 2008;23:699-706. 

 
 



 Entekavir için; 
 Önerilen monoterapide kullanılmaması. 

 HIV tam kontrol altında ise denenebilir. 
 HIV RNA < 50 IU/ml olmalı 

 rtM204V/I  ve rtL180M direnç 
mutasyonlarının gelişme riskini arttırır.   

 

Thio CL. Hepatology 2009;49(5):138-145. 
Iser DM et al. J Gasroenterol Hepatol 2008;23:699-706. 

  



Tenofovir 

 HIV ve HBV üzerine potent etkili. 

 Monoterapide önerilmiyor 

 ART içinde emtrisitabin ile birlikte ilk seçenek 

 Koinfekte hastalarda 12 aydan uzun kullanım 
sonrasında HBV polimerazda mutasyona (rtA194T) 
yol açtığı gösterilmiş 
 LAM direnç mutasyonları (rtL180M, rtM204V) ile birlikte 

olursa in vitro duyarlılık azalıyor  

 Klinik ve virolojik yetmezliğe yol açtığı henüz gösterilmemiş 

 
Iser DM et al. J Gasroenterol Hepatol 2008;23:699-706. 



HAART alan HIV/HBV koinfekte hastalarda 
tenofovir içeren tedavilerin 
değerlendirilmesi 

 165 koinfekte hasta ort 2.8 yıl izlenmiş 
 

 %57 TDF / emtrisitabin veya lamivudin 

 %19 Lamivudin ya da emtrisitabin 

 %13 TDF monoterapi 

 %49 HBeAg (+); %29 HBV DNA (+) 

 
 

 

 
Matthews GV et al. Clin Infect Dis 2013;56(9):87-94. 



 Başlangıçta HBV DNA (+) olanların %21’inde 
takip süresince de pozitif saptanmış 

 

 HBeAg pozitifliği 

 HBV genotip A 

 HAART < 2yıl 

 CD4 + T hücre < 200/ml 

 Saptanabilir HIV RNA (>400k/ml) 

 Child-Pugh skoru > 5 

 Tedavi uyumunun < %95 olması 

 
 

 





Tenofovir tedavisine suboptimal 
yanıt veren hastalar 

 TDF alan 138 hastanın 62’sinde suboptimal yanıt 
mevcut 

 En az 12 ay TDF içeren HAART almasına rağmen 
HBV DNA hep pozitif olan hastalar (persistan 
viremik grup) 

 %18;  25 hasta 

 HBV DNA düştükten sonra viral rebound olan 
grup 

 %9; 13 hasta 

 HBV DNA negatif olduktan sonra 1 log’dan az 
olmak üzere yeniden fluktuasyon gösteren grup 

 %17; 24 hasta 



KHB’li hastalarda HIV infeksiyonunun 
tenofovir tedavisine etkisinin 
değerlendirildiği bir çalışma 
  Plaza Z et al. AIDS 2013; May 10. [Epub ahead of print] 

 101 KHB’li hastada tenofovir tedavisi 
 78 HIV koinfekte 

 Hastaların çoğu lamivudin deneyimli ve 
direnç mutasyonları mevcut 

 HBV DNA düzeyleri;  24, 48, 96 
haftalarda değerlendirilmiş 



 Monoinfekte ve koinfekte hastalar 
arasında fark yok 

 96 haftada %90’ın üzerinde HBV DNA 
negatif  

 Koinfekte hastalarda HBeAg 
negatiflerde yanıt oranları daha iyi ancak 
anlamlı fark yok 

 Tek belirleyici tedavi öncesi HBV DNA 
düzeyleri bulunmuş 

 



HAART ve koinfeksiyona etkisi 

 HAART tedavisi HIV infeksiyonunda 
gerileme sağlarken hepatoksisiteyi ve 
HBV reaktivasyon olasılığını 
arttırmaktadır. 

 HAART sonrasında HBV pozitif 
hastalarda karaciğer hastalığı ile 
ilişkili ölüm riski artmaktadır.  

Burnett RJ et al. Liver Int 2005;25(2):201-13 
Manegold C et al.Clin Infect Dis 2001; 32(1):144-8.   



İmmün “reconstitution” hepatiti 

 HAART ile immün sistem üzerinde 
gelişen iyileşmeye sekonder 
 HBeAg ve HBsAg serokonversiyonu 

 Ciddi hepatik dekompansasyon ve ölüm 

 

 Özellikle tedavinin ilk 4-8 haftalarında 
akut kc yetmezliği 
 HIV RNA’da hızlı düşme ve CD + T h sayısında artma  

Drake A et al. Clin Infect Dis 2004:39(1):129-132. 
Bellini C et al.HIV Med 2009; 10(1):12-18.  



Hepatik alevlenme 

 Monoinfekte hastalarda HBeAg 
serokonversiyonu sırasında ortaya çıkar. 

 

 Patogenezde proinflamatuar ve 
antiinflamatuar sitokinler arasındaki 
denge etkili 
 TNF-alfa 

 INF-gamma 

 



 IFN-gamma  CXCL-10 gibi birçok 
kemokin üretimini uyarır.  

 

 Monosit, NK hücreleri ve T hücreleri 
aktive olur.  

 NK hücrelerinden TRAIL (TNF-related 
apoptosis-inducing ligand) üretilir. 

 

 Hepatosit hasarı ve karaciğer yetmezliği 



 Hepatik alevlenme sırasında 
karaciğerde hem HBV spesifik hem de 
nonspesifik CD 8 + T hücre sayısında 
da artma tespit edilmiş. 

 

 Hepatik hasarın primer olarak 
nonspesifik CD 8 + T hücreleri ile  
ilişkili olduğu düşünülüyor.   



Koinfekte hastada ART sonrası 
hepatik alevlenme 

 Monoinfekte hastalarla aynı 
mekanizma ??? 

 

 Prospektif bir çalışmada araştırılmış 
 36 koinfekte hasta 

 Tedavi sonrasında 8 hastada hepatik 
alevlenme gelişmiş 

 

 Crane M et al. JID 2009;199:974-81  



 Hepatik alevlenme olan hastalarda 
 

 ART öncesi HBV DNA ve ALT daha yüksek 

 CD 4 + T hücre sayısı ve HIV RNA düzeyleri farklı 
değil 

 Tedavinin 8 haftasında CXCL-10 ve CD30 
sitokinlerinde anlamlı artış 

 T hücre ve monositler için kemoatraktan  

 
 CD26 sitokin düzeyleri tedavinin 8 ve 12 haftalarında 

her iki hasta grubunda da artmış.   

 IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-alfa, TNF-alfa 
düzeylerinde fark yok.  

Crane M et al. JID 2009;199:974-81  



Yorum 

 ART sonrası gelişen “immun iyileşme”ye 
sekonder hepatik alevlenme özellikle lenfosit 
aktivasyonu ve T helper 1 immun yanıtı ile 
ilişkili 

 Karaciğerde T hücre ve monosit 
aktivasyonunun artışı ana neden 

 

 Monoinfekte hastalardan farklı olarak NK 
hücre aktivitesi çok etkili değil 



Tedavi başlanan hastada 
takip nasıl olmalı? 

 3 ayda bir HBV DNA ve ALT takibi 

 HBeAg pozitif hastalarda 3-6 ayda 
bir HBeAg ve anti-HBe 

 HAART verilip kesilen hastalarda HBV 
reaktivasyonu yakından izlenmeli 
 HBV’ne etkili ilaç kesilmemeli 

Thio CL. Hepatology 2009;49(5):138-145.  
EACS Guideline, November, 2012..  



 Tedavinin 24 haftasında HBV DNA 
hala pozitif olan hastalar tedavi 
yetersizliği açısından 
değerlendirilmeli 

 

 HCC gelişimi açısından 6 ayda bir AFP 
ve USG takibi yapılmalı 



Teşekkür ederim…. 


