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HCV 

• Flavivireae ailesinde 

• Tek zincirli, zarflı RNA 
virüsü 

– Genotip sayısı 
7Ülkemizde %76 genotip 
1b 

 

 

•HCV konak tropizmi  

•İnsan ve şempanzede infeksiyon 

yapar 

•Hayvan rezervuarı yok **** 



 

İyileşme 

Kronik 

%80 
Siroz 

Stabil 
Kompanze 

Siroz 
Her yıl dekompanze 

olma %30 

Siroz 
20 yıl içinde 

%10-20 

HCC %1-4 
Mortalite 

Karaciğer dışı tutulum 

%15-45 
**** 



 

1960’ların sonu IV uyuşturucu kullanımı 
      Ortak enjektör 
      Seçici olmayan cinsel ilişki 
      Kan ve ürünleri 

Sessiz epidemi 



 

Epidemiyoloji: 
Dünya genelinde  ~150-200 milyon kişide kronik hepatit C infeksiyonu olduğu 
düşünülüyor 
 
Her yıl ~ 3-4 milyon yeni olgu  
 

Sessiz epidemi 

2015 ‘te 71 milyon tespit 
edilmiş 



 

• Her yıl siroz ya da HCC nedeniyle 399.000 
ölüm 

• Günümüzde Kronik Hepatit C infeksiyonu 
%95’i tedavi edilebilir 

– HCV ile infekte olduğunu bilmeyen  

– Bildiği halde tedaviye erişemeyen 

– Yönlendirilmeyen kişiler var 



DSÖ 2030 Yılı Hedefleri 

• Kronik hepatit olgu sayısını 1 milyonun altına indirmek !!! 

 

• Kronik viral hepatite bağlı yıllık ölüm sayısını 1,4 milyondan 0,5 
milyona indirmek (~1/3) 

 

• 2030 yılına kadar kronik hepatitin önemli halk sağlığı sorunları 
arasından çıkarmak 

 
Bunun için KHC hastalarının %80’ninin tedaviye 
erişmesini sağlamak 
 

 



TDK=Korunma 

• Hastalığın meydana gelmemesi için uygulanan 
koruyucu tedbirlerin bütünü,  profilaksi 

 

• Hastalığın yayılmasını, sağlamların 
hastalanmasını, iyileşenlerin tekrar 
hastalanmasını önleyecek önlemleri almak 

 

 

 sakınma 



DSÖ-Hedefe ulaşmak için 

 

• Dünyada coğrafik dağılım 

• Bulaş yolları 

• Tanı ve tedavideki farklılıklar 

 

WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action, World Health 

Organization, Geneva, Switzerland, 2012,http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Framework/en/.  





Dünyada HCV İnfeksiyonunun Üç Farklı 
Epidemiyolojik Paterni Var 

• Geçmişte sağlık bakımı sırasında HCV 
bulaşması olan ülkeler 

– İleri yaş ( ≥50 yaş; Türkiye, Japonya, İtalya, Çin) 

• IV ilaç bağımlısı ön planda olan gelişmiş ülkeler 

– Orta ve genç yaş (ABD, Avrupa) 

• İnfeksiyonun yüksek düzeyde olduğu ülkeler 

– Tüm yaş gruplarında var (Mısır gibi) 



 



Avrupa 



Türkiye’de yaşa göre hepatit C 
prevalansı  

0,7% 0,7% 

1,6%  

3,1% 

3,7% 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Barut Ş et al. KLİMİK Derg  2009; 22: 38-43 



Görülme sıklığı (%) 

Kan donörleri (%1995-2014) 0,3-0,4 

Sağlık çalışanı 0,3-0,6 

Kuaför 1 

Talasemi  11,7 

Hemodiyaliz hastaları 7,7 (6,2-11,8) 

Barut Ş ve ark KLİMİK Derg 
Barut Ş et al. KLİMİK Derg  2009; 22: 38-43 



 



Korunma 

• Primer • Sekonder • Tersiyer 



DSÖ-(HCV)  
Primer Korunma=Riski Azaltmak 

• Güvenli kan ve kan 
ürünü  

• Güvenli enjeksiyon 

• Delici-kesici aletlerin 
güvenli toplanması ve 
imhası 

• Kanla kontamine kişisel 
malzemelerin ortak 
kullanılmamalı 

 

• Dövme, piercing, 
akupunktur 
uygulamalarında tek 
kullanımlık malzeme 
kullanılmalı 

• Bağımlılık yapan ilaç 
kullanımını önlemek 

– Ortak enjeksiyon 
malzemelerinin 
kullanımından kaçınmak 

 



DSÖ: Sekonder - Tersiyer Korunma 

• HCV ile infekte kişilerin eğitimi 

• Kronik karaciğer hastalığı gelişimini önlemek 
için düzenli takip 

• Erken dönemde tedavi ile komplikasyonların 
önlenmesi 

– Başkalarına bulaşı önlemek 

• HAV ve HBV koenfeksiyonuna karşı aşılama 



İnfeksiyon Zinciri 

 

Kaynak 

 

Etken 

Bulaş Yolu 

Duyarlı konak 



Düşman !!! 

Temas 
sonrası 

Temas 
öncesi 

Toplum 
bağışıklığı 



Bulaş Yollarını Bilmek 

 



Kan ve vücut sıvılarıyla bulaş 

UPTODATE 



Bulaş Yolları 

• En sık bulaş infekte kanla temas 
– Kontamine kan ve kan ürünleri 

– Organ nakli 

– Sağlık bakımında delici-kesici alet yaralanmaları 

– Damar içi ilaç kullanımı 

– HCV ile infekte anneden doğan bebek 

– HCV ile infekte kişilerle korunmasız cinsel ilişki  

– İnfekte kanla kontamine kişisel malzemelerin ortak 
kullanımı 

Gelişmiş ülkeler 

Gelişmekte olan ülkeler 



Perkütan Bulaş ve Kan Transfüzyonu 

• Tarama testlerinden önce büyük bir sorundu 

• Tarama testlerine rağmen bulaş riski: %0,03 
(1/ 2 milyon transfüzyona) 

• DSÖ: Donör kanlarının %43’ü halen uygun 
şekilde test edilmiyor  



Sağlık Bakımıyla ilişkili Bulaş 

 



HCV-Mesleki Bulaş 

• Sağlık çalışanları kanla bulaşan patojenlerlerle 
risk altında (HIV, HBV, HCV, KKKA vs) 

– Perkütan yaralanma sonrasında HCV ‘le infekte 
kanla temas durumunda antiHCV 
serokonversiyonu (%0,3-4) 

– Mukozaya temas durumunda bulaş (nadiren) 

• Çevresel kontaminasyon önemli bir risk değil 



İatrojenik Bulaş 

 

• Kontamine enjeksiyona bağlı ~2 milyon/yıl 
yeni HCV (%40’ı tüm HCV’lerin) 

 

• Mısır’da 1960-1987 arasında Şiztozomiyazis 
tedavisi kampanyasında cam şırıngaların tekrar 
kullanımı ve HCV EPİDEMİSİ 

 



 

The Charlatan Dentist, 1625 
Ressam.Theodoor Rombout. 
Kraliyet Resim Galerisi, Anvers 

Hastane ve Diş Üniteleri 
Alet-ekipman yetersiz temizlik/dezenfeksiyon 

 

https://www.pinterest.com/pin/303359724879831292/


• CDC;  her 10 sağlık çalışanından biri delici 
kesici alet yaralanmasına maruz kalıyor 

 

• Bildirim en iyi merkezlerde bile yetersiz 

 
Uzun çalışma saatleri 
Uykusuzluk 
Yorgunluk 



 

15 yaralanma/100 yatak günü 

Gülay M  ve ark Hast Infek Derg 2009; 13: 209-14. 



Hemodiyaliz Hastaları 

• Rehberlerde , HCV ile infekte olanlarda diyaliz 
cihazlarının ayrılmasını önermiyor 

• Ancak; 

– Yetersiz infeksiyon kontrol önlemleri 

– Temizlik ve dezenfeksiyon yetersizliği 

– Çoklu doz flakon kullanımı 

– Serokonversiyonda problem 

– Hastalarda düzenli tarama yetersizliği 



 



Çoklu-doz flakonlarla bulaş 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Acute hepatitis C virus infections attributed to unsafe 

injection practices at an endoscopy clinic--Nevada, 2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep2008; 57: 513-517 



 

•Tek dozluk flakonlar kullanılmalı 
•Tek dozluk flakonlar birden fazla hastada 
kullanılmamalı 
•Kalan ilaçlar birden birleştirilerek kullanılmamalı 

AI 



   HCV-Vertikal Bulaş 

• Bulaş hızı HCV %3-5 

– HCV+HIV birlikteliğinde %10 (%6-36) 

 

– Virüs genotipi 

– Doğum şekli  

• Vajinal ya da sezeryan 

 

Cottrell EB,  et al. Ann Intern Med. 2013 Jan 15;158(2):109-13.  

Bulaş ile ilişkili değil 

*Anne HCV RNA (+) (>106) risk yüksek **** 

*Erken membran rüptürü -6saat üstü  



Anne Sütü 

• Anne sütü ile beslenme ve HCV infeksiyon 
ilişkisi gösterilememiş 

 

• Annenin meme başında çatlak, kanama vs 
varsa bulaş riski var 

– İyileşinceye kadar emzirmeye ara verilmeli 



Cinsel Yolla Bulaş 

• Tek eşli heteroseksüel ilişkide nadir (%0-
0.6/yıl) 

• Çok eşli heteroseksüel risk yüksek (%0.4-
1.8/yıl)  

– Erkekten kadına bulaş daha fazla 

– Prezervatif koruyucu 

• HIV ile infekte MSM’lerde 23x fazla 

Akut infeksiyona göre kronik infeksiyonda risk düşük 



IV İlaç Bağımlısı 

• Son 40 yılda başlıca bulaş yolu 

 

• Akut HCV’lerin %68’i 

 

• Batı, Kuzey, Güney Avrupa 



Diğer Bulaş Yolları 

• Aile içi temas 

• Dövme-piercing, akupunktur 

• Berberde traş 

• Sünnet  

• Hacamat 



Risk Gruplarını Tarama 

 



Universal Tarama 

• Tanı konulup tedavi verilecekse maliyet etkin 

 

– DSÖ’nün hedefi eradikasyon için uygun 

 

• Gebeler risk grubunda ise yapılmalı, yoksa 
maliyet etkin değil 



Hepatit C Risk Gruplarının Taranması 

• 1987 öncesi pıhtılaşma faktörleri alanlar 
• 1992 öncesi kan transfüzyonu ve organ nakli yapılanlar 
• HCV ile infekte anneden doğan çocuklar 
• HCV (+) kanla mukozal temas/iğne batması 
• HCV (+) cinsel partner 
• KC hastalığı olanlar 
• Uzun süredir hemodiyaliz hastası olanlar 
• HIV ile infekte olanlar 
• Mahkumlar 
• IV ilaç bağımlısı-kokain kullananlar 



Hepatit C Yönünden Kimler Taranacak? 

 

• Uzun süredir diyalize giren hastalar 

 

 

• Damar içi uyuşturucu kullanımı olanlar 

• HIV (+) hastalar ve MSM 
Her yıl 

Her 6 
ayda bir 



Anti HCV 

• Yalancı negatiflik 

– İmmünsüprese hastalar 

• HIV 

• Nakil hastaları 

– Hemodiyaliz hastaları 

• Yalancı pozitiflik 

– HCV (+) anneden doğan bebeklerde ≤18 aya kadar 
tanı değeri yoktur 

– 1-3 ay arasında HCV RNA bakılmalı 

 

Şüphe varsa 
mutlaka HCV 

RNA istenmeli 



Temas Öncesi 

 



Temas Öncesi 

• Aşı  

 

 

 

• İnfeksiyon kontrol önlemleri 

• Standart önlemler 

• El hijyeni 

Re-infeksiyon önlenebilir 
Risk grupları aşılanabilir 
Aşı ile hedeflenen eradikasyon 
mümkün 

 HCV??? 



– Rekombinant protein / subunit (E1, E2) aşıları/ 

NS3/4A proteinleri en çok çalışılan bölgeleri 

– Sentetik peptid aşıları  

– DNA aşıları  

– Vektör aşıları 

– Virüs benzeri partiküller 

– Dendritik hücre-bazlı aşılar 

 

Hepatit C  AŞILARI 

Garcia A, et al. An overview of hepatitis C vaccines. 2014;8(2):85-91. 

HCV – AŞI ÇALIŞMALARI 

Terapötik 

Profilaktik 



Aşıda Sorunlar 

• Pangenotipik aşı ihtiyacı 

– 7 farklı genotip ve bunların homolojilerinin düşük 
olması (<%75) 

• Hızlı replikasyon 

• Kolay mutasyon 

• Hücreden hücreye direkt geçiş 

• Çok sayıda ‘’quasisipecies’’ in viral kaçış 
mutantlarının hızla seleksiyona uğraması 

İmmün 
yanıttan 

kaçış 



• Hümoral ve hücresel yanıt yeterli değil 

 

 

• HCV infeksiyonunda oluşan antikorlar yeterli 
klirensi sağlamıyor 

 



1  
Yıka* Dokun * Yıka 

Mukoza, enfekte materyal, bütünlüğü 
bozulmuş deri teması ise 

Yıka*  Eldiven giy 

      Dokun   

Eldiveni çıkart* Yıka 

Temiz ? 
Kirli? 
Ayırımını yap 

OK 

3  

2  

Standart Önlemler 



Standart Önlemler 

• Kan 

• Vücut sıvıları (ter hariç) 

• Bütünlüğü bozulmuş deri 

• Mukoza  teması durumunda  

– Koruyucu ekipman kullanımı 

– El yıkama 







 

• İş yerindeki atıkların uygun, sağlığa zararsız 
şekilde depolanması, taşınması, 
uzaklaştırılması 



• Yüksek riskli cerrahi işlemlerde çift eldiven 

• Ucu körleştirilmiş sütür iğneleri 

• Güvenli kan toplama ekipmanları 

• İğnesiz konnektörler ve infüzyon setleri 

• Sızdırmaz, delinmeye dayanıklı atık kutuları 



Thomas Eakins  



Güvenli Enjeksiyon 

• İğne değiştirilse bile aynı enjektör birden fazla 
kişide kullanılmamalı 

• Tek kullanımlık flakon birden fazla hastada 
kullanılmamalı 

• Çoklu doz flakonlar bir hastaya ait olmalı 

• İlaç hazırlığında infeksiyon kontrolüne mutlaka 
uyulmalı 



 

• Yıllık sağlık çalışanlarına ve risk gruplarına 
kanla bulaşan patojenler konusunda eğitim 

• İnfeksiyon sonrasında tam bir bağışıklık yok 

• Tedavi edilenlerde re-infeksiyon riski 
olabileceği belirtilmeli 

 



IV İlaç Bağımlıları 

• Bağımlılıktan kurtulmaları için rehabilitasyon 
ve tedavi 

• Enjektör değişim programları 

– Ortak enjektör kullanımlarının önlenmesi 

• Kullanılmış enjektörlerin güvenli yok edilmesi 

 

• HAV ve HBV ‘ye bağışık olmayanların 
aşılanması 

 



Temas Sonrası 

• Aşı yok 

• Standart Ig’ler etkili değil 

• Spesifik Ig yok 



Maruziyet Sonrası 

• Antiviral kullanımı için FDA onayı yok 

 

• IFN için infeksiyon gelişmiş olmalı 

 

• Takip edilerek kronik infeksiyon gelişirse erken 
tanı ve tedavi önerisi var 



Maruziyet Sonrası 
• Mukoza ya da delici/kesici alet 

yaralanmalarında 

– Müköz membran bol su ile yıkanmalı 

– Yaralanan bölge sıkılarak kanatılmaya çalışılmamalı 

– Su ve sabunla yıkanmalı 

– Antiseptik solüsyonla silinebilir 



Maruziyet Sonrasında 

• İnfeksiyon Kontrol Komitesi’ne ve çalışan 
Sağlığı ünitesine bildirim yapılmalı 

– İlk değerlendirme önemli 

• Temas şekli 

• İnfekte sıvı ya da materyalin ne olduğu 

• Kaynağın viral belirteçleri 

• Temas eden kişinin viral belirteçleri 





 

Kaynak bilinmiyor ya da HCV RNA’sı (+) 

CDC. HCV 2017 

DUR 



12-16. haftada tekrar AntiHCV  ve 
HCV RNA bakılır 

HCV RNA ve AntiHCV 
negatif 

HCV RNA ve AntiHCV 6. 
ayda bakılır 

HCV RNA ve AntiHCV 
negatif 

Yeni bir infeksiyon yok 

HCV RNA/ AntiHCV 
pozitif 

Akut infeksiyon 

Başlangıçta AntiHCV negatif, 12. haftada 
AntiHCV pozitif ise 

HCV RNA klirens açısından takibe alınır 



Temas Sonrası; ALT, HCV RNA, 
AntiHCV 

Temas sonrası 
(+) 

1 ay sonra 6 ay sonra 

HCV RNA 7-14 gün %100 %100 

AntiHCV 54-192 gün %10 %100 

ALT 46 gün %36.3 %93,6 

Klirens??? 



Temas Sonrası Takip 
 • ABD 

– Erken tanı için 4-6. hafta HCV RNA bakılabilir 

– 4-6. ayda ALT ve AntiHCV bakılır 

• AntiHCV (+) ise HCV RNA bakılır 

• Avrupa 

– 4 ay aylık ALT 

– 6. ayda Anti HCV ve ALT  

• AntiHCV (+), ALT yüksekse HCV RNA bakılır 

• Fransa’da 

– 1, 3, 6. ayda ALT, Anti HCV  

• HCV RNA 

Bazen 2. haftada HCV RNA 



Tedavi ile Korunma 

• Akut HCV infeksiyonu %15-25 spontan iyileşir 

– Daha erken tedavi yan etkileri?? 

– Maliyet?????? 

• Kronik HCV infeksiyonunda tedaviye erken 
başlama etkili 

– Kronik hepatit C’nin komplikasyonları önlenir 

– Bulaşı önler  





Dünyada Tanı ve Tedavi Oranları 

Ülkelere göre tanı ve 
tedavide büyük farklılıklar 
var 
 
2013 yılındaki verilere 
göre ülkemizde tanı oranı 
%20’nin 
 
tedavi oranı ise %1’in 
altında 



 

4 yıl içinde değişik kliniklere başvuran 19.627 hasta 
•158 antiHCV (+) 
•83 hasta HCV RNA açısından taranmış 

•36 hasta HCV RNA (-) 
•15 hasta HCV RNA (+) ve tedavisi yok 
•22 hasta HCV RNA (+) ve tedavi alıyor 

•75 hasta hiç bakılmamış !!! 



 

 

 

 

 

 

• Yeni DEA’lerle başarılı tedavi mümkün 

• Re-infeksiyon riski??? 



 



Eğitim Tarama 

Tedavi 

Davranış değişikliği 

(re-infeksiyonu önlemek 
için) 

KORUNMA 



SAĞLIĞI KORUMAK 
HASTALIĞI TEDAVİ ETMEKTEN 

DAHA KOLAYDIR 

DAHA UCUZDUR 

DAHA ETKİNDİR 


