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Sunum planı

• Dünya genelinde HBV 
• Türkiye’de  HBV
• GenoSp dağılımı
• Gebeler
• Ko-infekteler
• Mortalite
• Gelinen son durum



257 Milyon
%3,5



Dünyadaki HBV vakalarının yarısı



Dünya genelinde HBV epidemisi

High: ≥ 8%
High Intermediate: 5%-7%
Low intermediate: 2%-4%
Low: < 2%
No data available



3 milyon
orta endemisite

Toy M, BMC Infect Dis 2011;11:337 

Türkiye’de Hepatit B



Türkiye’de Hepatit B

• 1999-2009 arası yayınlar
• Prevalans %4.57
– 0-14 yaş %2.84
– 25-34 yaş %6.36

Erkeklerde daha fazla



Türkiye’de Hepatit B

Erkek: %59
Kadın: %41

Erkek olmak
Düşük eğiSm seviyesi
Evli olmak
Güneydoğuda yaşamak
HepaStli hastayla yakın temas
Ağız diş girişimi



Genotip dağılımı

• 9 Genotip A-I
• Kronik HBV infeksiyonlarının %96’sı  
– Genotip C    26% 
– Genotip D    22% 
– Genotip E     18%
– Genotip A     17%
– Genotip B     14%
– Genotip F - I  < 2% 

125 ülkeden 900den fazla yayın



Genotiplerin dağılımı



2030 itibariyle viral hepatitlerin halk sağlığını tehdit eden bir risk 
olmaktan çıkarılmasını 

Yeni infeksiyon %90 ê

Tedavi %80

Hepatite bağlı mortalite %65  ê







HBV’ye karşı en etkili korunma 
yöntemi aşılamadır 



Çocukluk dönemi Hepatit B aşı uygulama
takvimi 1998-2018



Hepatit B aşılama oranları

• HBV aşılama  hızı 
– 1999 yılında %64 
– 2016 yılında %98

• Aşılama ile birlikte ülkemizde akut hepatit B 
insidansı giderek azalmaktadır



Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre
Akut Hepatit B İnsidansı, Türkiye, 1990-2017



Gebeler

• Dünyada 257 milyon kişinin kronik HBV 
infeksiyonu olduğu ve %25,3’ünün doğurganlık 
yaşında. 

• 65 milyon kadın bebeğine HBV 
bulaşnrabileceği  tahmin edilmektedir

• Doğumda aşı, gebelerde tedavi 



Ko-infeksiyon

• 36,7 milyon HIV ile infekte
• 2,7 milyonunda HBV ko-infeksiyonu
• HIV infekte kişilerdeki  HBV’nin prevalansı

%7,4’tür
• HBV HCV ko-infeksiyonu  %1-15



< 5 yaş

HBV infeksiyonundan kaynaklanan hastalık 
yükünün çoğu < 5 yaş edinilen infeksiyonlardan

kaynaklanmaktadır

Birleşmiş Milletler < 5 yaş kronik HBV 
infeksiyonu insidansını, hepatitle mücadelede 

bir indikatör olarak kabul etmektedir 



< 5 yaş

• Küresel kapsamda bebeklik döneminde üç doz 
hepatit B aşılaması % 84'e ulaşmıştır

• Bu, yaşamın ilk beş yılında HBV infeksiyonlarını
önemli ölçüde azaltmıştır 



< 5 yaş

• Kronik HBV 
– Aşılama programı öncesinde (1980-2000 yılları 

arasında) %4,7 
– Aşılama programı sonrasında (2015 yılında) %1,3



Hastaların %9’una teşhis konmuş durumda 
%8’i tedavi alabilmektedir 

%12



Mortalite

Dünya genelinde 2015 yılı içinde viral hepatite 
bağlı 1,34 milyon ölüm olmuştur

Bunun %96’sı HBV ilişkili komplikasyonlar 
nedeniyledir. 



Mortalite



Mortalite

1,34

1,37

1,06

0,44



Mortalite

• >30 yaş 34.3/100.000
• <30 yaş 2.6/100.000

• Erkeklerde 23.3/100000 
• Kadınlarda 13.2 /100000 



Sonuç
Çocuklardaki HBV insidansındaki düşüş uzun vadede

dünya genelinde HBV epidemisinin düşeceği
anlamına gelmektedir

• Son 10 yılda 2 kat arnş
– hastaneye yanşlarda
– kanser olgularında
– ölümlerin sıklığında

• Mortalite artmaya devam ediyor
– Aşı öncesi doğan HBV + erişkinlerde, tanı ve tedavisi

olmazsa



Sonuç

• Viral hepatitleri önleme ve korunma 
– Farkındalığın artırılması 
– Yüksek riskli gruplar belirlenmeli
– Zamanında ve doğru tanıya imkan sağlayan uygun 

tarama ve sürveyans
– Hastaların tedaviye erişimin sağlanması ve doğru 

yönlendirilmesi sağlanmalıdır 
– Multidisipliner yaklaşım



Teşekkürler


