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HASTA HEKİM 

ECZANE 

SGK 

•Tedavi kararı 
•Günlük aktivite 
•İlaç alımı 
•Kontroller  

•Tedavi kararı 
•İlaç seçimi 
•Hastayı bilgilendirme 
•Yan etkilerin izlemi 

•İlaç temini 
•Sisteme kayıt 
•Reçetenin muadille 
değişimi 

•SUT 
•Güncellemeler 

            UYUM  



Olgu  

• 46 y, AŞ, E, işçi (yurt dışı-Almanya) 

• Kronik HBV enfeksiyonu tanısı-9 yıl 

• 3 yıldır tedavi- TNF, 1x1 

• Tedavi başlandığında (Mayıs 2011) 

    -Hbe Ag (+) 

    -AST/ ALT: 80/124 IU/L 

    -HBV-DNA: 45,000 IU/mL 

    -Biyopsi, HAİ/F: 8 /2 



Olgu 

• TNF tedavisini sorunsuz 1x1 alıyor, 

• En son kontrolü 2013 Ocak, Almanya 

     -Hbe Ag (-) 

    -AST/ ALT: 20/18 IU/L 

    -HBV-DNA:<50 IU/mL 

    -Karaciğer USG: N 

    -AFP:<5 ng/mL 



Olgu 

• 2013 Mayıs, Türkiye’ye dönüş, 

• ‘Sigorta problemleri nedeniyle’ kendi ifadesi 

    -İlaç geri ödeme? 

    -Hastanın kişisel? 

• TNF, 6 aydır almıyor, 

• Temmuz 2013 poliklinik başvurusu, 

 

 



Olgu 

• Halsizlik, uykusuzluk dışında şikayet yok, 

• Kronik HBV,  

• 6 aydır ilaç kullanımı yok, 

• En son TNF 1x1, 

                   

 



Olgu 

• KC fonksiyon testleri, 

• Hepatit serolojisi 

     -Anti-HCV 

     -Anti-Delta Ig M, Ig G 

     -Anti HAV  IgM  

• HBV DNA 

 



Olgu  

• HBV direnç testi ? 

• KC USG ? 

• KC Biyopsi ? 

 



Olgu 

• -Anti HCV (-) 

    -Anti Delta Ig M(-) ve Ig G (-) 

    -AST/ ALT: 122/ 164IU/L 

    -HBV-DNA: 20,000 IU/mL 

 

               



Olgu 

• Tenofovir  1x1 hastaya tekrar başlandı, 

• 3 ay sonra kontrole çağırıldı (Ekim 2013), 

     -ALT/AST: 48/25 IU/L 

     -HBV-DNA: <50 IU/mL 

• Ocak 2014 

     -ALT/AST: 22/25 IU/L 

     -HBV-DNA: <50 IU/mL 



•Uyum: Tam doz, zamanında, doz 
atlanmadan 
•Orta düzeyde uyum: Son dört günde veya 
hafta sonu tek  doz atlamış hasta 
•Uyumsuz: Son dört günde veya hafta sonu 
birden çok doz atlamış hasta 



• İlaç kullanımında ilk 6 ay kritik, 

• Diğer kronik hastalıklarda uyum (ortalama); 

     -Statin…%70 

     -GÖR…%68 

     -HIV…%60 

• HBV…%81-99 

• HCV…%74-100 

 

Lieveld FI, van Vlerken LG, Siersema PD, van Erpecum 
KJ.Patient adherence to antiviral treatment for 
chronic hepatitis B and C: a systematic review. 
Ann Hepatol. 2013 May-Jun;12(3):380-91. 



Neden önemli?-Literatür? 
• HBV; (6 çalışma) 

    -Uyum & virolojik yanıt ilişkisi var ama istatistiksel 
anlamlı değil, 

    -Etkileyen faktörler; yeni tedavi, bayan cinsiyet, 
<40y, LAM,  

• HCV; (13 çalışma) 

    - Uyum & virolojik yanıt ilişkisi var ama 
istatistiksel anlamlı- bir çalışma hariç*, 

    -Etkileyen faktörler; madde kullanımı, psikiyatrik 
durum, 

*Weiss JJ, Bhatti L, Dietrich DT, Edlin BR, Fishbein DA, Goetz MB, Yu K et al. Hepatitis C patients’ self reported adherence to 
treatment with pegylated interferon and ribavirin. Aliment Pharmacol  Ther. 2008 ;28:289-93. 
 
 



Uyum nasıl değerlendirilir? 

• Sorgulama formu, 

• Kendi bildirim (hasta), 

• İlaç sayımı (hemşire), 

• Reçete takibi (satış), 

• Elektronik ilaç alım takip sistemleri (MEMS), 

• İlaç kan düzeyi, 

             ÖNERİLEN ALTIN STANDART YOK 



•11,100 hasta 
•%4,7’ si yeni hasta-%95,3’ü bir yıl içinde 
antiviral başlanmış 
•LAM, ETV, ADV,TNF 
• Adherence=Uyum 
•Persistence= süreklilik (12 ay boyunca ‘ilaç 
ekleme dahil’ >15g ilaç değişimi olmaması) 



•Yeni tedavi başlananlarda 
süreklilik  
•İlk 6 ayda en hızlı   değişim 
LAM ve ADV 
•En az değişim ETV ve TNF 

•Eskiden  tedavi alanlarda 
süreklilik 
•12. ay sonunda  en sık 
değişime uğrayan; ADV 
(%12.1),LAM (%5.1),ETV (3.1) 



•Ortalama uyum; % 87.8 ± 19.1 
•Yeni hastalarda; % 88 ± 19 
•Eski Hastalarda; % 84.6 ± 21.6 (p = 0.001)klinik anlam yok 
 

•>45 y 
•LAM 
dışı ilaç 



•HCV’de tedavi uyum, prospektif, gözlemsel 
•Yöntemsel olarak sıkıntılı ama gerçek 
yaşam verisi olması önemli! 
•1860 hasta izlenmiş, (yeni tedavi/devam 
eden/ko enfeksiyon/ ilaç bağımlılığı/ 
psikiyatrik problemli ayırım dışlama yok!) 



• 2002-2005 arası, 184 araştırmacı katılmış, 

• Yaşam standart formu (SF-36) sorgulaması 
yapılmış 

• Tedaviye tam uyum (%100) 

• Tedaviye kısmi uyum (%80-ayırım nasıl?) 

• Klinisyen ve hastanın kendi yorumları ile 
(uyumu değerlendirmiş?) 



• Sonuçlar; 

   -%30 erken tedavi 
bırakımı (ilk 4 
hafta) 

   -%38 (tüm hastalar 
içinde) %100 
tedavi uyumu 

   -Klinisyen ve hasta 
bildirimine göre 
uyum, 

•Aylara göre %100 uyum ve 
>%80 uyum değişimi yok 



•PEG-IFN-2b  ve 
RBV  
  -Hasta ve klinisyen 
bildirimi arasında  
istatistiksel anlamlı 
fark var, 
  - Klinisyenler 
uyumu ortalama 
%20-30 daha fazla 
tanımlamış 
   -RBV uyumu daha 
kötü, 



•%100 uyumlu/-suz 
kıyaslandığında 
   -HIV 
koenfeksiyonu 
   -İlaç bağımlılığı 
   -HCV G3 
    -Yeni tedavi 
    -Ulaşımın 
Diğer 
değişkenlerden 
bağımsız olarak 
uyumu olumsuz 
etkilediği görülmüş 



Sorun? 

• TNF tedavisine yanıt alınmış hasta,  

• İlaç kullanım raporu düzenlendi, 

• Ancak hasta ilacını temin edemedi=ödenmedi, 

• Hastaya önce eski hastalardan elde edilen TNF 
başlandı, 

• Hastanın Almanca olan tedavi geçmişi yeminli 
tercüman aracığı ile tercüme edilip, SGK’dan 
ilaçları temin edebildi, 

 

 



Kronik Hepatit Tedavisinde  
Hasta uyumunu etkileyen olası 

faktörler 
HASTA  HEKİM 

SİSTEM  

•İletişim 
•Bilgilendirme 
•İlaç seçimi/pozoloji 
•Takip 
 
 

•İletişim/Dil 
•Bilinçlenme 
•İş durumu  
•Düzenli kontrol 
•Eşlik eden hastalıklar 
•Kullandığı diğer ilaçlar 
•Madde bağımlılığı 
•Sosyal yaşam/ulaşım 
•Moral/motivasyon 
 (HBV-DNA neg.) 

•İlaç firmaları-maliyetler 
•SGK-fiyat politikaları-geri ödeme 
 



Eve gidecek mesajlar? 

• Kronik hepatit hastalarının tedavisi diğer 
kronik hastalıklar gibi değerlendirilmeye 
başlanmıştır (DM, HT, Hiperlipidemi vs) 

• Uzun tedavi süreleri hekim-hasta-sistem 
ilişkisini olumsuz etkilemektedir,  

• Bu olumsuz etkiden ‘tedavi uyumsuzluğu’ 
ortaya çıkmaktadır,  



Eve gidecek mesajlar? 

• Uyumsuzluğu en aza indirmek asıl olarak 
hekimlerin en önemli görevlerinden olmalıdır, 

   

   ‘Hekim-hasta ilişkisi ne kadar güçlü olursa, hasta ilaç 
uyumu o denli güçlü olur. Bu durum zaten karmaşık 
olan ve direnç gelişme riski olan tedavilerde başarı 
oranını ciddi anlamda artırır’ 

         Çelen MK. Kronik Hepatit B'li Hastada  Hekim-Hasta Uyumsuzluğunun İlaç Direncine Olan Etkisi 
Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2013;6(1):90-3 


