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12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve Ġlaç kullanımına ĠliĢkin Düzenlemeler 

 
12.7.12. Ġnterferon Kullanım Ġlkeleri 

 

Sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-A gibi) ilaçlar en fazla 

ikişer aylık ihtiyaçları karşılamak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir. İhtiyaç halinde kullanım 

miktarları ikişer aylık süreleri geçmemek üzere bunların reçetelere yeniden yazılması mümkündür. 

 

Yüksek doz gammaglobulin ile alfa ve beta interferon, glatiramer asetat (kopolimer) uygulamaları, diğer 

immunglobulinler, human albuminler için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya 

eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman 

tabiplerce yazılacaktır. 

 

Hepatit tedavisinde interferonların ilk reçete ve raporunun bir tıp fakültesi veya ihtisas hastanesinin 

gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerince yazılması, daha sonraki takip reçetelerinin ise 

Devlet hastanelerinde en az iki iç hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi 

mümkündür. 

 

b) Pegile Ġnterferonların Kullanım Ġlkeleri; 

 

Bu maddenin 2 inci bendinde belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak 

yalnız naive kronik Hepatit-C vakalarında, 18 yaşın üzerindeki hastalarda ve interferon tedavisinde nüks 

hastalarda kullanılacaktır. 

 

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi 

kesilecektir. 
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12.7.13. Ġnterferon Kullanım Ġlkeleri 
Sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-A gibi) ilaçlar en fazla 

ikişer aylık ihtiyaçları karşılamak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir. İhtiyaç halinde kullanım 

miktarları ikişer aylık süreleri geçmemek üzere bunların reçetelere yeniden yazılması mümkündür. 
Yüksek doz gammaglobulin ile alfa ve beta interferon, glatiramer asetat (kopolimer) uygulamaları, diğer 

immunglobulinler, human albuminler için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya 

eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman 

tabiplerce yazılacaktır. 
Kronik hepatit tedavisinde interferonların, bir tıp fakültesi veya eğitim ve araştırma hastanesinin 

gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerince düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, ikinci 

basamak resmi sağlık kurumlarında ise gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu 

sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca 

reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalıkta kullanılan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir. 
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12.7.13. Ġnterferon Kullanım Ġlkeleri 

 A) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa Ġnterferon Kullanım Ġlkeleri 

 1)İnterferonlar, kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları 

uzmanları tarafından  düzenlenen sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, yukarıda belirtilen uzmanlık 

dallarındaki hekimler ve iç hastalıkları uzmanlarınca da reçete edilmesi mümkündür. 

2)Kronik hepatit B'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 2 katından fazla, HBV DNA 

pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik hepatit-B’li hastalara uygulanır. 

Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.  

3)Kronik hepatit C’de Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif, histolojik olarak kronik hepatit saptanan, 

kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara ribavirinle kombine uygulanır. 

Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon (klasik interferon veya pegil interferonlar) 

monoterapisi uygulanacaktır. 

Gerek monoterapide gerekse ribavirin + interferon (klasik interferon veya pegil interferonlar) kombine 

tedavisinin en geç 6 ncı ayında tedaviye cevap alınamaması halinde, rapor üzerinde belirtilerek tedavi 

sonlandırılacaktır (3 üncü ayda yapılan HCV RNA kontrolünde başlangıca göre 2 log’dan küçük  azalma) (ağır 

fibrozis veya kompanse sirozu olan hastalarda 3 üncü ve 6 ncı ay değerlerine bakılmaksızın tedavi süresine ilgili 

hekim tarafından karar verilir). 

Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez. 

4) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 2 katından fazla, anti deltası pozitif 

olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır. 

Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez. 

5) 2 ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B ve kronik hepatit C tedavisine başlama kriterlerine 

uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya klasik interferon tedavisinde nüks hastalarda Pegil 

İnterferonlar kullanılır. 

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3 üncü veya 6 ıncı ayda tedaviye yanıt alınamaması (Kronik 

hepatit C’de madde 3’de belirtildiği şekilde) durumunda tedavi kesilecektir.  

6) Kronik hepatit-B’de (1)nci madde de yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu raporu ile adefovir 

kullanılır. 

 7) Teşhise esas olan bulgular sağlık kurulu raporunda belirtilecektir. 

 B) Multipl Skleroz Hastalığında Beta Ġnterferon ve Copolymer-l Kullanım Ġlkeleri 
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12.7.13. Ġnterferon kullanım ilkeleri 

A) Kronik viral hepatitlerde alfa interferon kullanım ilkeleri 

İnterferonlar, kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya 

enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım 

raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından 

reçete edilir. 

1- Kronik hepatit B'de;   

a)  Biyopsi ile “kronik aktif hepatit” (KNODELL aktivite indeksi 4’ün üzerinde veya 

fibrozis skoru 2 ve daha üzerinde) tanısı konmuş ve HBV DNA pozitif [HBe Ag negatif 

olanlarda, 10
4 

kopya/ml (2.000IU/ml) ve üzerinde; HBe Ag pozitif olanlarda ise 10
5 

kopya/ml 

(20.000IU/ml) ve üzerinde] olanlarda, bu durumları gösteren ilaç kullanım raporuna istinaden 

konvansiyonel veya pegil interferon tedavisine başlanabilir. 

b)  Kompanse evre karaciğer sirozlarında;  

HBV DNA düzeyi 10
3 

kopya/ml (200IU/ml) veya daha yüksek ve ALT düzeyi 2 kat 

veya daha yüksek ise HBe Ag’nine bakılmaksızın, bu durumları gösteren ilaç kullanım 

raporuna istinaden konvansiyonel veya pegil interferon tedavisine başlanabilir. 

Tedavi süresi; interferon tedavisinin ilk defa başlanıldığı tarihten itibaren HBe Ag 

pozitif hastalarda 6 ay, (6 ay sonunda HB e Ag titrasyonunda düşme halinde 6 ay daha 

kullanılabilir), HBe Ag negatif hastalarda en az 12 ay-en fazla 2 yıl,HBe Ag negatif 

kompanse evre karaciğer sirozunda ise en az 6 ay en fazla 1 yıl olmak üzere, yukarıdaki 

kriterler doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki hastalarda hayatı boyunca 1 kür kullanılabilir. 

 Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon ayda 120 milyon üniteyi 

geçemez. 

2-  a) Akut  hepatit C; 
 Akut hepatit C olduğu kanıtlanan olgularda 2–4 üncü aydan itibaren pegil 

interferonlar 6 ay süreyle, Kronik B ve Kronik C hepatitinde kullanıldığı dozlarda reçete 

edildiği zaman bedeli ödenir. 

 

b) Kronik hepatit C; 

Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif, histolojik olarak kronik hepatit saptanan  



6.2.13. Hepatit Tedavisi  

6.2.13.A- Kronik Hepatit B tedavisi  

6.2.13.B- Karaciğer sirozunda tedavi  

6.2.13.C- Ġmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan 

hastalarda tedavi  

6.2.13.Ç- HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-

HBc(+) kiĢiden karaciğer alan hastalarda tedavi  

6.2.13.D- Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi  

6.2.13.E- Hepatit C Tedavisi  

6.2.13.E-1- Akut Hepatit C tedavisi  

6.2.13.E-2- Kronik Hepatit C tedavisi  

6.2.13.E-3- Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi  

6.2.13.F- Viral hepatit tedavisinde genel prensipler  
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 6.2.13. Hepatit Tedavisi  
(DeğiĢik: 01/03/2011-27861/8 md. Yürürlük:11/03/2011) (1) Akut ve Kronik viral hepatit 

tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri 

tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve 

hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.  

(1) Akut ve Kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya enfeksiyon 

hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu 

uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete 

edilir. Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı geçemez. 
6.2.13.A- Kronik Hepatit B tedavisi  
(1) İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA seviyesi: 10.000 (10

4

) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya 
üzerinde olan hastalar, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve 
karaciğer biyopsi raporu) göre;  

(DeğiĢik: 05/11/2011-28106/17 md. Yürürlük:17/11/2011)  
a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI  > 7 veya fibrozis ?  2,  
a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI?6 veya fibrozis?2, 
b) 2-18 yaş grubu hastalarda; ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek ve karaciğer 

biyopsisinde HAI?4 veya fibrozis ?  2,  
olan hastaların tedavisine interferonlar veya pegile interferonlar veya oral antiviraller ile 

başlanabilir.  
(2) Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon, ayda 120 milyon üniteyi geçemez.  
(DeğiĢik: 05/11/2011-28106/17 md. Yürürlük:17/11/2011)  
 (3) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 

katını geçen ve HBV DNA ?  10
7 

kopya/ml olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile 
interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir. 

(3) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 
katını geçen, HBeAg negatif olan ve HBV DNA ?  10

7
 kopya/ml olan hastalar ile HBeAg pozitif olan 

ve HBV DNA ?  10
9
 olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B 

hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir. 
 (4) 2-18 yaş grubu hastalarda tedaviye lamivudin yada interferonlar ile başlanabilir. 
Çocuklarda İnterferon tedavi süresi 24 haftadır. Bu grup hastalarda 24 haftalık tedavinin bitiminden en 
az 1 yıl sonra bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tarif edilen koşulları yeniden taşıyan 
hastalara en fazla 24 haftalık ikinci bir İnterferon tedavisi daha verilebilir.  

(DeğiĢik: 01/03/2011-27861/8 md. Yürürlük:11/03/2011) 
 (5) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye HBV DNA ?  10

7
 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise 

günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 
kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >10

7
 kopya/ml 

(2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir. Çocuk hastalardan, 
HBV DNA seviyesi: 10.000 (10

4
 ) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin 

tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir.  



Biyopsi  
Kronik hepatit B'de 6 aydan 

fazla süredir ALT düzeyleri 

normalin en az 2 katından 

fazla, HBV DNA pozitif olan 

histolojik olarak kronik 

hepatit saptanan kompanse 

kronik hepatit-B’li hastalara 

uygulanır.  

2006 

KNODELL aktivite indeksi 

4’ün üzerinde veya 

fibrozis skoru 2 ve daha 

üzerinde) tanısı konmuş 

ve HBV DNA pozitif [HBe 

Ag negatif olanlarda, 104 

kopya/ml (2.000IU/ml) ve 

üzerinde; HBe Ag pozitif 

olanlarda ise 105 

kopya/ml (20.000IU/ml)  

2007 

2008 

KNODELL aktivite indeksi 

4’ün üzerinde veya fibrozis 

skoru 2 ve daha üzerinde 

ve HBV DNA pozitif [HBe 

Ag negatif olanlarda, 104 

kopya/ml (2.000IU/ml) ve 

üzerinde; HBe Ag pozitif 

olanlarda ise 105 kopya/ml 

(20.000IU/ml) ve üzerinde] 

olanlarda,  

2009 

2010 

HBV DNA seviyesi: 

10.000 (104) kopya/ml 

(2.000 IU/ml) veya 

üzerinde olan 

hastalardan,  

karaciğer biyopsisinde 

HAI  > 7 veya fibrozis ≥ 

2, olan hastalarda 

tedavi başlanabilir 

HCV de yeniden 

tedavi ile ilgili 

düzenlemeler 

2011 

2012 

Karaciğer biyopsisinde HAI≥6 

veya fibrozis≥2  

 

telbivudin 



HBV-DNA 

 2006-HBV-DNA pozitifliği yeterli 

 2007- 2012 
 HBe Ag negatif olanlarda, 104 kopya/ml (2.000IU/ml) 

ve üzerinde;  

 HBe Ag pozitif olanlarda ise 105 kopya/ml 
(20.000IU/ml)  

 2010 antiviral tedavide 107 sınırı 

 2011 interferonlar için HBeAg (+) hastalarda 109 
sınırı 



6.2.13.A- Kronik Hepatit B tedavisi 

 İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA seviyesi: 10.000 
(104) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan 
hastalar, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik 
sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve karaciğer biyopsi 
raporu) göre;  
 Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥6 veya 

fibrozis≥2, 

 2-18 yaş grubu hastalarda; ALT normalin üst sınırının 2 katından 
daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI≥4 veya fibrozis ≥ 2,  

    olan hastaların tedavisine interferonlar veya pegile 
interferonlar veya oral antiviraller ile başlanabilir.  

 Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon, 
ayda 120 milyon üniteyi geçemez.  





 Biyopsi ve tedavi ihtiyacı ayrı ayrı 

değerlendirilecek hastalar 

 İmmüntoleran hastalar 

HBeAg negatif, normal ALT ve HBV-DNA 

2000-20000 arasında olan hastalar 

Aktif kronik hepatit B hastaları 









 Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri 
normalin üst sınırının 2 katını geçen, HBeAg negatif olan ve HBV 
DNA ≤ 107 kopya/ml olan hastalar ile HBeAg pozitif olan ve HBV 
DNA ≤ 109 olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile 
interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle 
kullanılabilir. 

 2-18 yaş grubu hastalarda tedaviye lamivudin yada interferonlar ile 
başlanabilir. Çocuklarda İnterferon tedavi süresi 24 haftadır. Bu grup 
hastalarda 24 haftalık tedavinin bitiminden en az 1 yıl sonra bu 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tarif edilen koşulları yeniden 
taşıyan hastalara en fazla 24 haftalık ikinci bir İnterferon tedavisi 
daha verilebilir.  



İnterferon için iyi yanıt kriterleri 



 Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye; 
 a) HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg 

lamivudin veya 600 mg telbivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü 
haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan 
hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. 

 b) HBV DNA >107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer 
oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir.  

 c) Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10.000 (104 ) 
kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin 
tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir.  



Tedavi başarı kriterleri 

 Düşük viral yük (2x108IU/ml) 

 Yüksek serüm ALT seviyesi 

 KC biyopsisinde yüksek aktivite skoru 







  Erişkin hastalar oral antiviral tedavi altındayken; 
 Negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV 

DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral 
ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci 
bir oral antiviral eklenebilir.  

 Başka bir antiviralden lamivudine geçişte ve entekavir 
veya adefovir tedavisinden tenofovir tedavisine 
geçişte  bu koşullar aranmaz.  

 Lamivudin veya telbivudin tedavisinin 24 üncü 
haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve 
üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller 
kullanılabilir. Ancak bu tedavilerin 24 üncü haftasında 
HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) altında ise başka 
bir oral antiviral ajana geçilemez veya eklenemez. 



Tenofovir veya adefovir veya entekavir ile 

tedavi alan hastalarda birinci yılın sonunda 

halen “HBV DNA pozitif” olması durumunda 

başka bir oral antiviral eklenebilir.  

Oral antiviral değişimi ya da tedaviye yeni oral 

antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni 

veya mevcut raporda bu durum belirtilir.  

 





 Oral antiviral tedavinin sonlandırılması; 

Her yenilenen raporda tek başına HBsAg 

pozitifliği veya HBsAg negatifliği ile birlikte 

Anti-HBs negatifliği raporda belirtilmelidir.  

Oral antiviral tedavi, HBsAg negatif hastalarda 

Anti- HBs pozitifleştikten sonra en fazla 12 ay 

daha sürdürülür. 





6.2.13.B- Karaciğer sirozunda tedavi 

 (1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) 

veya HCV RNA (+) olan hastalarda 

tedaviye başlanılabilir ve bu durum 

raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV 

DNA (+) olanlar için kronik hepatit B 

tedavisinde, HCV RNA (+)  olanlar için 

kronik hepatit C tedavisinde olduğu gibidir. 



6.2.13.C- Ġmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik 

kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta 

olan hastalarda tedavi  

 İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya 
monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan HBsAg (+) 
hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer 
biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi 
süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca 
lamivudin kullanılabilir.  

 İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor 
tedavisine ilişkin ilaç raporunun bir örneğinin reçeteye eklenmesi 
gerekir.  

 İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya 
monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan kronik hepatit B 
hastalarında ise tedavi süreleri ve ilaç seçimi kronik hepatit tedavi 
prensiplerinde belirlendiği şekildedir.  





   6.2.13.Ç- HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından 

dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan 

hastalar veya Anti-HBc(+) kişiden karaciğer 

alan hastalarda tedavi  

 HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı 

karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya 

Anti-HBc(+) kişiden karaciğer alan hastalara; 

biyopsi, viral seroloji, ALT seviyesi yada HBV 

DNA bakılmaksızın oral antiviral tedavi verilebilir.  



6.2.13.D- Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi 

 Delta ajanlı Kronik Hepatit B tanısı konmuş anti 
HDV(+) hastalarda İnterferon veya pegile 
interferonlar, kronik hepatit B deki kullanım süre 
ve dozunda kullanılabilir.  

 Bu hastalardan Kronik Hepatit B tedavi 
koşullarını taşıyanlarda tedaviye oral antiviral 
ilaçlardan biri eklenebilir.  

 Anti HDV(+) ve HBV DNA sonucunu gösteren 
gösterir laboratuar sonucu rapora eklenir  



Hepatit C tedavisi  

 6.2.13.E-1- Akut Hepatit C tedavisi 

 Akut hepatit C hastalarında (HCV RNA pozitif 
sonuç rapora eklenir) 24 hafta süreyle, Kronik C 
hepatitinde kullanıldığı dozlarda interferon alfa 
veya pegile interferon alfa monoterapisi 
uygulanır.  

 Bu hastalarda tedaviye ribavirin eklenemez.  

 Akut C hepatiti tedavisi için karaciğer biyopsisi 
ve 12. haftada HCV RNA seviyesinde 2 log 
azalma koşulu aranmaz.  



Hepatit C tedavisi 

6.2.13.E-2- Kronik Hepatit C tedavisi 

 HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile 

tedaviye başlanabilir. 

 Kronik hepatit C tedavisinde İnterferon + 

Ribavirin veya pegile interferon + Ribavirin 

kombinasyonu kullanılır. Ribavirin kullanımı için 

kontrendikasyon bulunanlarda tek başına 

interferon veya pegile interferon kullanılabilir. 

 Tek başına ribavirin kullanım endikasyonu 

yoktur. 







Karaciğer biyopsisi 



 Tedavi süresi: Genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan 
sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) 
azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV 
RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta 
sonunda kesilir. 16. haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28. 
haftada HCV RNA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV 
RNA analiz raporunun fotokopisi eklenir. Bu süreler içinde 
komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan 
hastalarda belirtilen haftalar içinde süreye tekabül eden dozda ilaç 
alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleri ile yeni 
raporda belirtilmek kaydıyla ilaç bu fıkrada belirtilen haftalık dozlara 
tamamlanır. Tedaviye devam kriterleri yeni rapora göre 
değerlendirilir. 



HCV-RNA 

pozitif ise tedavi 

kesilir 

 HCV-RNA da 2 

logdan az düşme 

varsa tedavi kesilir 





 Erişkin Genotip 2 ve 3 hastalarda ribavirin dozu 
en fazla 800 mg olacak şekilde verilir. Bu 
hastalarda gerek interferonun gerekse ribavirinin 
tedavi süresi en fazla 24 haftadır. Genotip 2 ve 
3 hastaların tedavisinde 12 hafta sonundaki 
HCV RNA azalması koşulu aranmaz. 

 3-18 yaş çocuklarda; Ribavirin dozu 
15mg/kg/gün, maksimum 1200mg/gün dür. 
Pegile interferon daha önce interferon tedavisi 
almamış hastalarda uygulanabilir. 



6.2.13.E-3 Erişkin KHC hastalarında yeniden tedavi  

 Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce 
son verilmiş hastalar 

 İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin 
tedavisine cevap veren ancak nüks etmiş hastalar (16. 
haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. 
haftada HCV RNA (-) olmalıdır)  

 İnterferon veya pegileinterferon monoterapisi alan ve 
cevapsız olan hastalar  

 İnterferon + Ribavirin veya Pegile interferon+Ribavirin 
tedavisine cevap vermeyen 18 yaşının üzerindeki 
hastalarda yeniden pegileinterferon ve ribavirin tedavisi 
yapılamaz.  





 6.2.13.E.4. 3-18 yaş çocuk Kronik Hepatit C 
hastalarında yeniden tedavi 

 Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce 
son verilmiş olan kronik hepatit C hastaları tedavi 
almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden 
tedaviye alınabilirler.   

 İlk 12 hafta içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 
ara vermek zorunda kalınan hastalarda 12 hafta içinde 
12 doz ilacı alınamamışsa ara verilme nedenleri 
gerekçeleriyle yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç 12 
haftalık doza tamamlanır. 



6.2.13.F- Viral hepatit tedavisinde genel prensipler  

 Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar Ishak skorlamasına 
göre (Pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) 
belirlenmiştir  

 Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda 
karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz.  

 PT de 3 sn den fazla uzama 

 Trombosit sayısı < 80.000 /mm3 

 Kanama eğilimini artıran hastalıklar 

 Kronik böbrek yetmezliği veya  

 Biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı 
lezyonun varlığı 

 Karaciğer sirozu veya gebeler 

 Biyopsi kontrendikasyonu sağlık raporunda açık olarak 
belirtilir. 



 Tesekkürler… 


