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HEPATİT C VİRUSU 

• Flaviviridae ailesinde Hepacivirus genusunda tek sarmal RNA virusudur 

• Türkiye’de %95<; 1b genotipi görülüyor 

• 1b genotipi daha agresif seyirli ve interferona daha dirençlidir 

• Cinsel temasla bulaşma çok düşük 

• HCV RNA; semen, vaginal sekresyonlar, idrar ve feçesde yok 

• Düşük düzeyde tükrükte saptanmıştır 

• Anne sütünde bulunmuyor 



7 GENOTİP 

• 67 doğrulanmış subtip ve 21 tanımlanmamış subtip 

• HCV’nin endemik olduğu ülkeden göç alan ülkelerdeki genotipi o ülkede 

doğmamış kişiler belirliyor 

• Heterojenite bu şekilde iyice belirginleşiyor 

• Bulaşma yolları 

• HCV tarama programlarının düzgün yapıldığı düşük prevalanslı 

ülkelerde intra venöz ilaç kullanımı ile ilişkili, ama diğer ülkelerde 

kontamine enjektör ile nozokomiyal infeksiyonlar ön planda 



HCV replikasyonu 

 

Virus replikasyon sırasında hücre nükleusuna 

uğramaz 

 

HBV ve HIV’den farklı olarak tam eradikasyon bu 

sayede gerçekleşmektedir 



HEPATİT C VİRUSU 

• Bulaş yolları 

• Perkutan (İV ilaç kullanımı, viral inaktivasyon öncesi pıhtılaşma 

faktörlerinin kullanımı, infekte donörden transplantasyon, 

transfüzyon, kontamine malzeme, önlemsiz injeksiyon, iğne 

batmaları) 

• Permukozal  

• Perinatal 

• Anne+; %2 

• Anne damar içi ilaç kullanıyorsa; %10 

• Anne HIV+; %20 



OLGU 57 YAŞINDA KADIN HASTA 

• Bilinen DM, HT ve KBY nedeniyle yaklaşık 1 yıldır diyalize giriyor 

• Diyalize girerken yapılan kan tetkiklerinde ilk kez anti-HCV pozitifliği 

saptanıyor 

• Anti-HCV: +, HCV RNA:18 500 000 IU/ml, ALT: 47 genotip 1b olan 

hastaya Şubat 2016 tarihinde pegile interferon alfa 2b 80 mcg/hafta, 

ribavirin 200 mg 48 saatte bir olacak şekilde ikili tedavi başlandı 



DM-HCV 

Siroza gidişi etkileyen konağa bağlı yaş, cinsiyet, alkol kullanımı, fazla 

kilo, immun durum, ko-infeksiyonlar gibi ko-faktörlerden birisi de tip 2 

DM 

• Hastalar HCV’den bağımsız insülin direnci geliştirebilir ama çoğu 

çalışma HCV’nin patogeneze katıldığını göstermektedir 

• Bu önemli çünkü insülin direnci sadece gidişatı hızlandırmıyor anti-

virale cevabı da etkiliyor 

 Negro F, Alaei M. World J Gastroenterol 2009; 15(13): 1537-47 



DM-HCV 

• İlk ilişki HCV’ye bağlı siroz ile başka nedenlerle olan siroz vakaları 

karşılaştırıldığında  tip 2 DM oranı %50 vs %9 

• Direkt etkili ajanların insülin direnci veya uzun sürede tip 2 DM riski 

üzerine etkisini gösteren bir çalışma henüz yok 

• Ama anti-HCV +, tip 2 DM ve sirozu olan hastaların metformin 

kullanmasının HSK riskini düşürdüğü gösterilmiş  

 

Doyle MA et.al. BioMed Central 2016:17:331-41  



OLGU 

• Hastanın ikili tedavinin ikinci ayından sonra vücutta kızarıklık, kaşıntı, 

gözlerde şişlik gelişti 

• Dermatoloji hastaya antihistaminik tedavi başlandı 

• Şikayetleri devam eden hastanın ribavirin tedavisine 2 hafta kadar 

ara verildi 

• Ribavirin kesildikten sonra şikayetleri tamamen gerileyen hastanın 

tedavisi ribavirinsiz devam etti  



• Böbrek hastalığı olmaksızın tedavi edilmeyen kronik HCV 

infeksiyonunda sağkalım  

• kompanse sirozda 

• 3 yıllık % 96 

• 5 yıllık % 91 

• 10 yıllık % 79 

• dekompanse sirozda 

• 5 yıllık % 50 olarak hesaplanmaktadır 

 

 



KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA 
SAĞKALIM ORANLARI 

• Normal böbrek fonksiyonları olan genel popülasyona göre, kronik 

böbrek hastalığı evre 1 ve 2’de sağkalım oranları çok 

değişmemektedir 

• Ancak kronik böbrek hastalığı evre 3 olunca kronik HCV infeksiyonu 

olmaksızın sağkalım 

• 5 yıllık % 76 

• Evre 4’de 

• 5 yıllık % 54 

 

 



KRONİK BÖBREK VE KRONİK HCV’DE 
SAĞKALIM 



KRONİK BÖBREK VE KRONİK HCV’DE 
SAĞKALIM 

• Fabrizi et. al.’nın metanalizinde diyaliz hastalarında HCV pozitif olan ve olmayanlar 

arasında hayatta kalım oranları karşılaştırıldığında sağ kalım HCV negatif olanlarda 

daha yüksek bulunmuştur 

• Ancak hemodiyaliz ile periton diyalizi arasında sağ kalım açısından anlamlı bir fark 

görülmemiştir 

• Bir başka önemli noktada transplantlı HCV pozitif hastada da sağ kalım oranı 

diyalize giren HCV pozitif hastaya göre daha yüksek bulunmuştur  

 

• Fabrizi F et. Al.The impact of hepatitis C virus infection on survival in dialysis patients: meta-

analysis of observational studies. J Viral Hepat. 2007;14(10):697-703. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fabrizi F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17875004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17875004


KRONİK BÖBREK VE KRONİK HCV’DE 
SAĞKALIM 

• Renal allograftın sağ kalımı da anti-HCV pozitif olanlarda negatif olanlara göre daha 

düşüktür 

• Graft kaybının en önemli sebebi akut rejeksiyon ve HCV’nin indüklediği glomerüler 

hastalık olmaktadır 

• Böbrek transplantlı hastalarda interferonun immünstimülatör etkisinin akut rejeksiyon 

riskini artırabileceği söz konusu olduğundan kullanımı kontrendikedir 

 

• Kamar N, et.al. Hepatitis C virus and kidney disease. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2013 Mar 

21 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamar N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamar N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamar N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522570


HCV VE BÖBREK 

• HCV infeksiyonu kronik karaciğer hastalığına yol açabildiği gibi mikst kriyoglobulinemi, 

lenfoproliferatif bozukluk ve böbrek hastalığına da yol açabilmektedir 

• Son birkaç dekaddır bilinmektedir ki; HCV ile glomerüler hastalık arasında ciddi bir 

ilişki vardır 

• O yüzden “Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)” rehberleri çok kesin 

bir ilişki belirlenememiş olmakla beraber;  

• HCV infeksiyonu olan kişilerde yıllık proteinüri, mikroskopik hematüri ve 

glomerüler filtrasyon hızı tahminin yapılmasını önermektedir  



HCV kronik böbrek 

hastalığına kadar 

götüren 

immünkomplex 

glomerulonefrit 

geliştirmekle ilişkili 

HCV’nin indüklediği 

glomerülonefritden şüphelenilen 

vakalarda antiviral tedaviyi planlamak 

için doğru histolojik tanı gerekli 

Bütün HCV ile infekte 

hastalar böbrek hastalığı 

için yüksek risk taşırlar 



DİYALİZ HASTASI VE KARACİĞER BİYOPSİSİ 

• Diyaliz hastalarında karaciğer biyopsisi yapma endikasyonu siroz 

araştırmak içindir 

• Siroz varlığı böbrek transplantasyonu için yol açabileceği fatal 

komplikasyonlar yüzünden kontrendikedir 

• Böyle durumlarda böbrek ve karaciğer transplantasyonu birlikte 

planlanmalıdır 





1987 yılından önce koagülasyon faktörleri alanlar, 1992’den önce 

organ transplantasyonu veya kan alanlar ve hemodiyaliz hastaları 

Normalde bugünkü şartlarda HCV geçişi olmaması gerekir 

Mutlaka standard prosedürde hata olmalı: el hijyeni, doğru eldiven 

kullanımı, güvenli kan alımı vs.. 



 

Grup 1: 47 hastaya 

pegile interferon 

180mg/hafta 

+1000mg/gün 

ribavirin 

Grup 2: 12 

hemodiyaliz hastasına 

135mg/hafta 



Pegile interferonun normal 

böbrek fonksiyonu olan 

kişilerde 180mg/hafta ve son 

dönem böbrek fonksiyonu 

olan hastalarda135mg/hafta 

şeklinde verilmesi 

adsorpsiyon ve dağılımı 

açısından fark yaratmıyor  

Kalıcı viral yanıt oranı 



A CASE REPORT: ANTIVIRAL TRIPLE 
THERAPY WITH TELAPREVIR IN A 

HAEMODIALYSED HCV PATIENT IN TURKEY 

• Acta  Clin Belg 2015 Jul 6 

• Akhan S, Sayan M, Sargın Altınok E, Aynıoğlu A 

• Tedavi deneyimli genotip 1b olan hemodiyalize giren 

hastada 12 haftalık üçlü tedavi sonrası kalıcı viral yanıt elde 

edildi 

• Telaprevir (3x750mg)+pegile interferon 

(135mg/hafta)+ribavirin (200mg/haftada 3x tek doz) 

 

 

 



HCV İÇİN YENİ ANTİVİRALLER 

• Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +dasabuvir ile genotip 1b ise 

ribavirinsiz; 1a ise ribavirin ile 12 hafta 

• Sofosbuvir/ledipasvir de çok bilgi olmamasına karşın kullanılabilir 



BÖBREK TRANSPLANTASYONU VE  
HCV RNA  

 
• Transplantasyon yapılmış hastaya interferon kontrendikedir 

• Böbrek transplantasyonuna hasta HCV RNA negatif halde 

verilmelidir  

• Kompanse sirozu olan hastada tedavi ile kalıcı viral yanıt elde 

edilmişse; siroz tanısı tranplantasyon için kontrendike kabul edilmez 

• Diyaliz hastalarında interferonlu rejimlerle %40 civarında kalıcı viral 

yanıt elde edilirken bugün DAA ile %100’e varan kür beklenmektedir 

• Transplantasyondan sonra da relaps görülmez 

 



Transplantasyon öncesi 

HCV taraması ve takibi Anti-HCV - 

+ 

Testi 6-12 ayda 

bir tekrar et, 

yüksek şüphe 

varsa infeksiyon 

kontrolü ve 

koruma 

HCV RNA 

- + Karaciğer 

fibrozu 

Hafif 

orta  
İleri, siroz, 

HSK 

Lokal HCV 

epidemilerinde 

veya 

transplantasyon 

öncesi hafif ALT 

yükselmelerinde 

tekrar edilmeli 

Yüksek prevalanslı 

yerlerde 

Böbrek 

transplantasyonu 

HCV 

tedavisi 

Karaciğer ve böbrek 

transplantasyonu 

düşünülmeli 



TANIDA KARACİĞER ENZİMLERİ UYARICI 
DEĞİL 

• ALT AST yükselmeleri bu hasta grubu için beklenmez 

• Sebebi B6 vitamin eksikliği, üremik toksinlerin varlığı, veya UV’nin 

absorbe ettiği kan komponentlerinin olmasına bağlanmaktadır  

• Normal eşik değerin 0,4-0,45 katı gibi değerler HCV RNA bakılması 

için yeterli endikasyon oluşturur 

 

 Etik DO,et.el.WJH 2015;28:7(6):885-95 





TEDAVİ OPSİYONLARI EASL 2016 
Genotip 1 Genotip 2 Genotip 3 Genotip 4 Genotip 5,6 

SOF+RBV hayır suboptimal suboptimal hayır hayır 

SOF/LED+/-RBV evet hayır hayır evet 

 

evet 

 

SOF/VELPA+/-

RBV 

evet evet 

 

evet 

 

evet 

 

evet 

 

OMB/PAR/RIT+D

ASA4/-RBV 

evet 

 

hayır 

 

hayır 

 

hayır 

 

hayır 

 

OMB/PAR/RIT+/-

RBV 

hayır hayır 

 

hayır 

 

evet 

 

hayır 

GRA/ELB+/-RBV evet 

 

hayır 

 

hayır 

 

evet 

 

hayır 

 

SOF+DAC+/-

RBV 

evet 

 

evet 

 

evet 

 

evet 

 

evet 

 

SOF+SIM+/-RBV suboptimal hayır 

 

hayır 

 

evet 

 

hayır 

 



TEDAVİNİN 3.AYINI TAMAMLAMIŞ HASTALAR 

GENOTİP ALT-AST ÖNCEKİ  Fibroz 4.hafta 

Viekirax exviera 1b 

13300000 

81-77 PEGINF+ RBV 15 / 4 

 

0 

16-19 

Viekirax exviera 1b 

1090000 

55-38 PEGINF+ RBV - 0 

18-20 

Viekirax exviera 1b 

8170000 

42-27 - 6 / 3 0 

13-17 

Viekirax exviera 1b 

15700000 

154-99 - kontrindike 0 

19-16 

Viekirax 

exviera+rbv 

1 

519000 

41-26 - 9 / 3 0 

9-12 

Viekirax 

exviera+rbv 

1 

5210000 

18-18 - 5 / 3 0 

12-12 

Viekirax 

exviera+rbv 

Viekirax exviera 

1 

1605000 

1b 

3570000 

15-7 

 

17-16 

- 

 

PEGINF+RBV 

 

Diyaliz 

 

Diyaliz 

0 

4-6 

0 

6-11 



DİYALİZ HASTALARI 

• Hastaların ikisi diyaliz hastası 

• Biri daha önce ikili tedavi almış genotipi 1b 

• Diğeri naif ve genotip 1 

• Şimdi biri ribavirinli biri ribavirinsiz tedavi alıyor 

• İkisinde de HCV RNA 1. ve 3. ayda negatif 



Glomerüler filtrasyon 

hızı diabeti olan kronik 

böbrek hastalarında HCV 

infeksiyonu varlığında 

daha hızlı düşüyor 

HCV glomerülonefritin 

değişik tipleri ile ilişkili 

bulunmuş 

HCV genel popülasyona göre kronik 

böbrek hastalarında daha yüksek 

prevalansda görülüyor 



OLGU 

• Takiplerinde hastanın 24. haftada bakılan HCV RNA viral yükünün 38 

000 IU/ml olması üzerine tedavisi tarafımızca kesildi 

• İkili tedaviye kısmi yanıtlı olan non sirotik hastaya Ombitasvir 12,5 mg 

paritaprevir 75 mg ritonavir 50 mg 1x2 tb ve dasabuvir 250 mg 2x1 

tedavisi 12 hafta planlanarak başlandı 

• Şu anda tedavi üçüncü ayında HCV viral yük negatif  

• Tedavi uyumu tam, yan etki yok 



ORAL ANTIDIYABETIKLER 

• Overview of Oral Antidiabetic Medications  

• Currently, six classes of oral antidiabetic drugs (OADs) are available: 

• biguanides (e.g., metformin),  

• sulfonylureas (e.g., glimepiride),  

• meglitinides (e.g., repaglinide),  

• thiazolidinediones (e.g., pioglitazone),  

• dipeptidyl peptidase IV inhibitors (e.g., sitagliptin),  

• and α-glucosidase inhibitors (e.g., acarbose 



ETKILEŞIM 

 










