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HIV ve HCV 

 HIV, bir retrovirüs; HCV, bir flavivirüs; ikisi de RNA virüslerinden 

 

 HIV: 1010 virion/ gün; HCV: 1012 virion/ gün 

 Ko-infektelerde HCV viremisi mono-infektelere göre daha yüksek düzeyde 

 

 Tek zincirli RNA virüsleri  
  RT’ın düzeltme mekanizması yok  

   türümsü üretimi 

    ilaç baskısı ile baş edebiliyor  
     ilaç dirençli mutantlar  

      virolojik başarısızlık 



HIV ve HCV 

 Benzer bulaş yolları nedeniyle ko-infeksiyon görülür 

 

 783 çalışmanın meta-analizinde (Platt L et al. 2016) 

 küresel ölçekte: 37 milyon HIV ile enfekte ve 115 milyon anti-HCV pozitif 

 HIV ile infektelerde HCV’nin genel prevalansı yaklaşık %2.4 

 Bu oran HIV ile infekte damar içi ilaç kullanıcılarında %82.4!!! 

 ABD ve Batı Avrupa’da HIV ile infektelerin yaklaşık %30’u HCV ile de infekte 

 HIV infektelerde HCV olasılığı HIV negatiflere göre 6 kat daha fazla 

 Küresel ölçekte ko-infektelerin yaklaşık %27’si Orta ve Doğu Avrupa’da 

 

 HIV ile infekte MSM’lerde HCV insidansı HIV ile infekte olmayan MSM’lere göre 6 
kat daha fazla (Witt MD et al. 2013) 

 bariyer korunmasız cinsel ilişki 



HIV ve HCV 

 9/949 (%0,9) anti-HCV (+); 100% HCV-RNA (+)  

 Aydin OA et al. Low prevalence of Hepatitis C virus infection among 

HIV-positive patients: data from a large-scale cohort study in Istanbul, 

Turkey. Hepat Mon. 2014 Aug; 14(8): e18128. 

 

 54/2876 (%1.8) anti-HCV (+); 10’u (%0.34) HCV viremik  

 Mart-2017 HIV-TR kohortu, Prof Volkan Korten 

 







HIV’in HCV’nin klinik seyrine etkisi 

 KC fibrozu HCV mono-infektelere göre daha hızlı ilerler (Di Martino V et al. 2001) 

 HIV ilişkili immün aktivasyon, CD4 T hücre eksikliğil veya pro-inflamatuvar sitokin üretimine 
neden olan immün disregülasyon 

 Hepatik dekompanse olma riski daha yüksektir (Weber R et al. 2006) 

 ART’in en kısa sürede başlanması önerilir 

 fibrozu yavaşlatmakla birlikte mono-infektelerin düzeyine indirmez  

 ART erken dönemde başlanmalı 

 Akut HCV’nin kendiliğinden temizlenme oranı daha düşüktür (Danta M et al 2008) 

 Yaş, alkol kullanımı, diyabet, yüksek VKİ, yükselmiş AST fibroza gidişle ilişkilidir 

 Steatoz daha sıktır, varlığı fibroza gidişi hızlandırır (Macias J et al. 2012) 

 HCC insidansı daha yüksektir  (Puoti M et al. 2004) 

 

 

 

 



HCV’nin HIV’in klinik seyrine etkisi 

 HCV’nin HIV üzerine etkisi çelişkili 

 Ko-infektelerde AIDS tanımlayıcı hastalık gelişimi açısından bir fark saptanamamış 

(Sulkowski MS et al 2002) 

 Standardize mortalite oranı HCV ve AIDS olanlarda 20.8 iken yalnız AIDS’lilerde 

4.8 (Hernando V et al. 2012) 

 HCV viral yükü yüksekse AIDS’e gidişat daha yüksek (Sherman KE et al. 1993) 

 

 Ko-infektelerde HCV’nin non-hepatik komplikasyonları da daha sık görülür 

 osteoporoz veya kemik kırkları, kronik böbrek hastalığı (Dong HV et al. 2014, 

O’Neill TJ et al. 2014, Lucas GM et al. 2013) 

 kardiyovasküler risk ve nörokognitif bozukluk açısından katkısı tartışmalı (Kakinami 

L et al. 2013, Kovari H et al. 2017) 

 



HIV/HCV: rehber önerileri 

TANI ve TEDAVİ 

 Tüm HIV ile infekte hastalar 3. jenerasyon enzim immunoassay ile HCV açısından 

test edilmeli 

 AASLD: iv ilaç kullanıcıları ve korunmasız cinsel ilişkiye devam eden MSM’ler yıllık 

taranmalı 

 anti-HCV pozitif bulunanlarda kantitatif HCV-RNA istenmeli 

 viremik hastalarda genotip istenmeli ve kronik KC hastalığı açısından değerlendirilmeli 

 anti-HCV negatif bulunanlardan HCV-RNA istenmesi gerekenler 

 ileri immunosupresif olanlar (CD4 <100 hc/µL) 

 HCV infeksiyonu için risk faktörü taşıyanlar 

 aminotransferaz yüksekliği olanlar 

 HAV ve HBV (HDV) de araştırılmalı ve seronegatifler aşılanmalı 



Doğrudan 

Etkili 

Antiviraller 

ledipasvir sofosbuvir  

Feeney ER et al. 2014 

grazoprevir elbasvir 

daclatasvir sofosbuvir  

simeprevir sofosbuvir  

ombitasvir dasabuvir paritaprevir/ritonovir PrOD 

velpatasvir sofosbuvir  

velpatasvir sofosbuvir voxilaprevir 

glecaprevir pibrentasvir 



Kürün Klinik Yararları 

 KC inflamasyonunda azalma 

 hastaların %39 - %73’ünde KC 

fibrozunda iyileşme 

 siroz hastalarının %50’sinde 

sirozda düzelme 

 HCC riskinde %70 azalma 

 KC ile ilişkili mortalite ve 

transplantasyonda %90 azalma 

 

 

 kriyoglobulinemik vaskülitte azalma 

 kür ile birlikte NHL’da tam veya kısmi 

düzelme 

 fiziksel, emosyonel ve sosyal sağlığı 

yani hayat kalitesinin iyileşmesi 

 kronik enfeksiyonun erken 

safhalarında kürün başarılması 

önerilir 

AASLD/IDSA, https://www.hcvguidelines.org, 21 Eylül 2017 



 Tüm HCV/HIV ko-enfekteler DEA’ler ile tedavi edilmeli 

 

 Hedef kalıcı virolojik yanıt (“virologic cure”) 

 saptama eşiği  ≤25 IU/mL olan FDA onaylı kantitatif ya da kalitatif nükleik asit testi 

ile gösterilmeli (AASLD/IDSA v. 21 Eylül 2017)  

 

 DEA’lar ile kür oranları ve tolerabilite HCV mono-infekteler ile benzerdir 

 Bu nedenle tedavi endikasyonları ve rejimleri HCV mono-infekteler ile aynıdır 

 

 CD4 düzeyine bakılmadan tüm ko-enfektelere ART başlanmalıdır 

 

 



 KC hastalığına katkısı olacak durumlar ve/veya ekstra-hepatik HCV hastalığı 

değerlendirilmelidir 

 alkol kullanımı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, otoimmünite, genetik veya metabolik 

KC hastalığı (ör: genetik hemokromatoz, diyabet veya obezite) ve ilaca bağlı 

hepatotoksisite 

 

 KC hasarının boyutu 

 fibroz evresi (ör: FibroScan, KC biyopsisi, serum fibroz belirteçleri) 

 hemogram, ALT, AST, GGT, ALP, hepatik sentez fonksiyonu (ör: koagülasyon, albümin, 

kolinesteraz) 

 siroz varsa 6 ayda bir USG 

 sirotiklerde özefagus varisi taranmalıdır 

 

 

 



Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Uygulama Tebliği 
En son  güncelleme 25.3.2017 tarihli  

4.2.13.3 – Hepatit C tedavisi 

 

4.2.13.3.1 – Akut Hepatit C tedavisi 

 24 hafta süre ile pegile interferon alfa monoterapisi uygulanır 

 

 

EACS rehberi 8.2 (1.2017) 

 pegile IFN + RBV ile tedavi algoritması var  

 





Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Uygulama Tebliği 

4.2.13.3.2 – Kronik Hepatit C tedavisi 
 

 Genotip tayini 

 Karaciğer biyopsisi İSHAK skorlamasına göre 

 Tedaviye fibroz evresi ≥1 olanlarda başlanır 

 SUT’ta “non-sirotik” olarak tanımlanan grup İSHAK ≤3 olanlar  

 Kompanse siroz (Child A) 

 fibroz evresi ≥4 veya  

 PLT <100.000 veya  

 PT kontrol + ≥3 sn uzama koşulu aranır 

 Dekompase siroz (Child B ve C) 

 assit veya  

 hepatik ensefalopati veya  

 özefagus varis kanaması koşulu aranır 



Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Uygulama Tebliği 
 

 Aşağıdaki tedavi şemalarından biri kullanılır 

 ilaç –ilaç etkileşimi belirlenirse reçete bazında alınacak 

endikasyon dışı onay ile diğer tedavi kullanılabilir 

 

 3. basamak kurumlarda Gastroenteroloji veya Enfeksiyon uzmanı 

hekimlerce reçete edilir 

 

 Bu tedaviler bir defaya mahsus kullanılabilir 



Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Uygulama Tebliği 
 

Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda; 
 

 PT’de >3 sn uzama 

 PLT <80.000/mm3 

 kanama eğilimini artıran hastalıklar  

 kronik böbrek yetmezliği 

 böbrek nakli 

 karaciğer sirozu 

 karaciğer nakli 

 gebeler 

 biyopsiye engel olan yer kaplayıcı lezyon 

 biyopsiye engel psikotik bozukluk veya zeka geriliği 

 

ve HCV-RNA’sı pozitif tedavi deneyimli hastalarda  
 

BİYOPSİ KOŞULU ARANMAZ! 
 



Metavir 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 





CTP class B or C CTP class A 



AST-to-Platelet Ratio Index 
APRI 
 

 ≤0,5= siroz olma olasılığı düşük (NPV yüksek) 

 ≥1,5= siroz olma olasılığı yüksek (PPV yüksek) 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri 

 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri


Fibrosis-4 puanlaması 
FIB-4  
 

 <1,45= ciddi hepatik fibroz NPV %90 

 >3,25= ciddi hepatik fibroz PPV %65 

 

 

 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4 
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DEA’lar ile Tedavi 

 DEA seçimi 

 HCV GT 

 fibroz evresi 

 önceki tedaviler 

 “resistance associated substitutions (RAS)” 

 

 Kronik HBV enfeksiyonu açısından değerlendir ve endike ise tedavi ver 

 

 İlaç-ilaç etkileşimleri 

 ART  DEA 



HCV/HIV senaryoları 

Senaryo 1  

HIV tanısı ile birlikte kronik HCV tanısını da koydunuz 

a. ART’nin bekleyebileceğini düşünüyorsunuz önce DEA’lar ile HCV 

tedavisi verilebilir 

 CD4 >500 hc/mm3, fırsatçı enfeksiyon yok, AIDS tanımlayıcı hastalık yok 

 Anti-HIV etkisi olmayan DEA’lar kullanılabilir (PrOD) 

b. ART’nin hemen başlanması gerekiyorsa 

 CD4 <200 hc/mm3 olan hastalarda HCV tedavisi bekletilebilir 

 hangi ART rejimi? 

 
Sili U, Tekin A, Korten V.  
Chronic viral hepatitis in human immunodeficieny virus-infected patients.  
Viral Hepat J 2016;22(2):39-42 



HCV/HIV senaryoları 

Senaryo 2 

ART almakta olan HIV/HCV ko-enfekte hastaya artık mevcut olan DEA 

ilaç vermek istiyoruz 

 DEA vermek için ART kesilmesi önerilmez 

 ART rejimi değiştirilmeli mi? 

 Etkileşim var  mI? 

 

Senaryo 3  

ART almakta olan HIV hastası akut HCV geçirirse ne yapmalı? 

 



ii tx naif, Metavir F<3 ve 

bazal HCV-RNA <6 milyon 

IU/mL ise RBV’siz 

iii GT1a tx-deneyimlilere 

RBV’li (NS5A RAS’ı yoksa 

RBV’ne gerek yok) 

iv RBV kullanılamıyorsa 

tedavi 24 hf’ya uzatılabilir. 

Tx naif veya deneyimli (ama 

NS5A RAS’ı olmayan) 

kompanse S’lilerde RBV 

verilmeyebilir 

v RBV’siz 8 hf.lık tedavi 

sadece non-sirotiklerde 

uygulanabilir 



İlaç-İlaç Etkileşimi 



İlk kez kronik HCV tedavisi alacaklar 
(önceki tedavi <12. hf’da bitenler) 

Genotip Siroz 

durumu 
Child skoru DEA rejim Süre (hf) 

Gt1a Non-S PrOD + R 12 

S Child A PrOD + R 24 

Child A/B/C SOF/LDV (±R) 12+R/ 24  

Gt1b Non-S PrOD 12 

S Child A PrOD 12 

Child A/B/C SOF/LDV (±R) 12+R/ 24  

PrOD Child B ve Child C’de kontrendike! DILI!  



Yeniden kronik HCV tedavisi alacaklar 

Genotip Siroz 

durumu 

Child skoru Rejim Süre (hf) 

Gt1a Non-S PrOD + R 12 

SOF/LDV (±R) 12+R/ 24 

S Child A PrOD + R 24 

Child A/B/C SOF/LDV (±R) 12+R/ 24  

Gt1b Non-S PrOD 12 

SOF/LDV (±R) 12+R/ 24 

S Child A PrOD 12 

Child A/B/C SOF/LDV (±R) 12+R/ 24  

PrOD Child B ve Child C’de kontrendike! DILI!  

telepravir veya bocepravir başarısızlığı sonrasında kullanılmaz! 



DEA tedavinin Takibi 

 Tedavinin 2. haftasında 

 hemogram, kreatinin, KC enzimleri 

 Ciddi fibrozu olanlarda (Metavir ≥F2) her 2 – 4 haftada bir 

 hemogram, kreatinin, KC enzimleri, bilirubin, albumin ve INR 

 HCV-RNA 

 2. – 4. haftada 

 uyum veya virolojik kaçış şüphesi olduğunda 

 tedavi sonunda 

 tedavi sonlandıktan 12 hf sonra (SVR: kalıcı virolojik yanıt) 

 CD4 ve HIV-RNA 

 12 hf’da bir 



Tedavinin Takibi 

 4. haftada ve gerektiğinde 

 hemogram, kreatinin, eGFR ve hepatik panel  

 Tedavi sırasında ALT’de 10 kat artış varsa tedavi hemen kesilmeli!  

 

 ALT’deki artış <10 kat ancak bitkinlik, bulantı, kusma, sarılık veya bilirubin, ALP 

veya INR düzeylerinde ciddi artış varsa tedavi hemen kesilmeli! 

 

 ALT’deki artış <10 kat ve belirtisiz ise yakın takip edilmeli ve 2 haftada bir 

tekrarlanmalı  

 Eğer sebat ediyorsa, tedavi kesimi düşünülmeli! 

AASLD/IDSA, https://www.hcvguidelines.org, 21 Eylül 2017 



Tedavinin Takibi 

 PrOD rejimi Child B ve C’de ilaca bağımlı KC hasarı yapması sebebiyle 

kontrendike! 

 

 Child A (kompanse sirozlu) hastalarda da tedavinin ilk 4 haftasında 1 – 2 

haftada bir TB/DB, ALT/AST düzeyleri takip edilmeli ve hastalar sarılık, bitkinlik 

gibi belirtiler olduğunda hemen başvurmaları açısından uyarılmalı!  

 İlaca bağlı KC hasarı belirti ve bulguları varsa PrOD hemen kesilmeli! 

 

AASLD/IDSA, https://www.hcvguidelines.org, 21 Eylül 2017 



DEA ile Başarısızlık 

 tekrar tedavi ≥2 aktif ilaç 

 direnç testi sonuçlarına göre 

 RAS saptanmış gene odaklı; ≥%15 saptama eşiği olan dizi analizi ile 

 1’i dirence yüksek genetik bariyerli  

 süreyi uzat ve ribavirin ekle 

 ya da yeni seçenekleri bekle 

 Dekompanse S 

 Sofosbuvir (NS5B)/Velpatasvir (NS5A) (PI olmadan) + Ribavirin 24 hafta 

 Dekompanse S olmayan 

 Ribavirinsiz Sofosbuvir (NS5B)/Velpatasvir (NS5A)/Voxiilaprevir (NS3/4A) 12 hafta süre ile 

 Glecaprevir (NS3/4A)/Pibrentasvir (NS5A) + Sofosbuvir (NS5B) 

 

 SORU: PrOD ile başarısız olunduğunda LED/SOF verilebilir mi? 

 QUARTZ-1: Gt1a/ non-sirotik, PrOD + SOF + riba ile 12 hf, SVR %92 (13/14) 



HCC taraması 

 Tüm sirotik ko-infektelere önerilir 

 AASLD: Metavir F3 ve F4 

 

 Non-sirotik HBV ko-infektelerde kronik hepatiti (yüksek transaminaz) veya risk 

faktörü (aile öyküsü, Asyalı, Afrikalı) olanlara önerilir 

 AASLD: SVR’li Metavir F0, F1 ve F2’yi HCC açısından hiç HCV ile infekte olmamış gibi 

takip et 

 

 Nasıl tarayalım? 

 6 ayda bir USG ve alfa-fetoprotein (AASLD: AFP ile taramayı önermiyor) 

 USG’de şüpheli lezyon bulunduğunda arteriyal fazlı BT veya dinamik kontrastlı MRG 



ÖZET 

 Tüm HCV/HIV ko-enfekteler DEA ile tedavi edilmelidir 

 

 HIV/HCV ko-enfekte hastaların DEA ilaçlara yanıtı mono-enfektelere benzerdir 

 

 Genotip, siroz durumu, HCV için alınan önceki tedaviler DEA seçimi etkileyen 

ana etmenlerdir 

 

 HIV/HCV ko-enfeksiyonunda HCV-DEA’lar HIV-ART ilaçları ile etkileşebilir 

 ideal kombinasyonu bulmak için ART değişimi gerekebilir veya diğer DEA için 

endikasyon dışına başvurulabilir 
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