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HBV
• Primer olarak hepatositleri tutan Hepadnaviridae ailesinin üyesi, en 

az 10 genotip (A, B, C, D, …K)

• Ülkemizde en yaygın genotip D

• Ülkemizde toplum genelinde HBV göstergelerinin araştırıldığı 
çalışmalarda HBsAg pozitifliği % 4.2 – 2.2 arasındadır

• Dünyada yaklaşık 250 milyon kişi HBV ile infekte

• Dünya genelinde HBV ilişkili hastalıklardan ölüm sayısı 887 bin     
(337 bin HSK,463 bin siroz, 27 bin akut fulminan hepatit) 

• HIV’den 100 kat, HCV’den 10 kat daha bulaştırıcı





Kronik HBV İnfeksiyonu Doğal Seyir



KRONiK HEPATiT B İNFEKSiYONU

Klinik Tanımlar 
• Kronik Hepatit B 

HBV ile persistan enfeksiyona bağlı olarak karaciğerin kronik 
nekroinflamatuvar hastalığıdır 

Tanı Kriterleri: 
ü HBsAg’nin 6 aydan daha uzun süre kanda pozitif olması, 
ü HBeAg pozitif hastalarda serum HBV DNA > 20.000 IU/mL 
ü HBeAg negatif hastalarda HBV DNA > 2000 IU/mL olması 
ü ALT ve AST düzeylerinin persistan veya aralıklı olarak yüksek 

seyretmesi 
ü Karaciğer biyopsisinde orta veya ciddi nekroinflamasyon ile birlikte 

kronik hepatit bulgularının olmasıdır 





Hastalığın nasıl seyredeceği, bu fazların ne kadar    
süre devam edeceği ve şiddeti:

• Kişinin enfekte olduğu yaşa 

• Hepatit B virüsünün genotipine

• İmmunklirens dönemindeki serum ALT seviyesi 



HBeAg pozitif kronik infeksiyon (İmmunotoleran Dönem)

• Hastalar sıklıkla asemptomatiktirler, genellikle tesadüfen tespit edilir 

• İmmun cevabın yeterince güçlü değil             virus tam baskılanamaz 

• Temelde altta yatan neden           Anneden kordon kanıyla bebeğe geçen  HBeAg ve     
HBcAg’ye karşı immuntolerans gelişmesidir 

T lenfositleri duyarlı olmadıkları için infekte
hepotositleri uzun süre tanıyamaz ve yok edemez 

• Belirgin hepatosit hasarı olmadığı için serum ALT seviyeleri normaldir 

• Karaciğerde histopatolojik hasar minimal veya hiç yoktur 

• Bu dönemde klinik seyir benign gidişlidir 



HBeAg pozitif kronik infeksiyon (İmmunotoleran Dönem)

•İmmun sistem virus ile mücadele edemediği 
•Karaciğer hasarı az olduğu  
•Klinik gidişin iyi seyirli olması 

Tedavi önerilmez 



HBeAg pozitif kronik infekte (İmmunotoleran) hastalar

• Ailesinde HSK veya siroz öyküsü bulunmayan ve karaciğer 
hastalığı bulgusu olmayan hastalarda hemen karaciğer 
biyopsisi ve tedavi endikasyonu yoktur, 3-6 ay arayla takibi 
zorunludur

• Otuz yaşın üzerinde ve/veya ailesinde HSK veya siroz öyküsü 
olan kişilerde karaciğer biyopsisi ve tedavi düşünülmelidir



HBeAg pozitif kronik hepatit (İmmunklirens Dönemi) 

• İmmün sistemin aktifleşmeye başladığı dönemdir 
• İmmün aracılıklı hepatoselüler hasar oluşmaya başlar 
• Transaminaz değerleri yükselir, infekte hepatosit kitlesi 

azaldığı için HBVDNA düşmeye başlar
• HBeAg halen pozitif, HBVDNA ve ALT dalgalanmalar 

gösterir 
• Karaciğerde aktif inflamasyon ve kronik hepatit bulguları 

mevcuttur 



HbeAg negatif kronik infeksiyon (İnaktif Taşıyıcılık Dönemi )

• Bu dönemde olgular HBeAg(-) ve anti-HBe(+) tirler

• Serum HBVDNA negatif yada çok düşük düzeydedir(<2000IU/ml) 

• Serum ALT seviyeleri normaldir 

• KC histolojisi iyidir, minimal fibrozis ve hafif şiddette hepatit 

• Hastalık bu dönemde kalırsa uzun dönem seyri genel olarak iyidir 



HbeAg negatif kronik infeksiyon (İnaktif Taşıyıcılık Dönemi)

• İnaktif taşıyıcı iken HbeAg- KHB’e dönüş sıklığı

1-3/100 hasta yılı olarak tahmin edilmekte  
• Bu dönemde immunosupresif tedavilerle veya kemoterapi ile HBV 

replikasyonu yeniden aktive olabilmektedir 
• Spontan HBsAg seroklirensi ;

Batı toplumlarında                 % 0.5-2/yıl 
Asya ülkelerinde                     % 0.05-0.8/yıl 



HBeAg Negatif Kronik Hepatit Dönemi

• Bu dönem %10-30 hastada görülmektedir

• Serum HBVDNA ve ALT düzeyleri yüksektir 

• Karaciğerde kronik inflamasyon ve fibrozis mevcuttur 

• Bu dönemdeki hastalarda wild tip, prekor ve kor mutasyonlu varyantlar 
mevcuttur

• Bu hastalar bu nedenle HBeAg üretememekte veya minimal üretmekte 
ancak replike olabilmektedirler 

• KC biyopsilerinde minimal kronik hepatitten ileri evre siroza kadar 
değişiklik olabilir 



HBeAg Negatif Kronik Hepatit Dönemi

• Olgular daha ileri yaşlardadır (>40 yaş) 

• Kalıcı spontan remisyon nadirdir, uzun dönem prognozu HBeAg(+) 
olgulardan daha kötüdür 

• Siroz, HSK veya hepatik dekompanzasyon gelişme riski yüksektir 

• Bu dönemde KC sirozu ve HSK gelişmesini önlemek için olgulara 
tedavi başlanmalıdır 

• Antiviral tedaviye daha zor yanıt verirler 



OLGU-1



• 41 yaşında erkek olgu

• İlk kez Şubat 2008 tarihinde HBsAg pozitifliği 
olması nedeni ile polikliniğimize başvuruyor

• Beş yıldır HBsAg pozitif olduğunu bilmekte

• Ailede karaciğer siroz öyküsü mevcut



Başvuru Dönemi Laboratuvar Testleri

• WBC:7080 K/uL
• HGB:15.2 g/dL
• PLT:267000 K/uL
• AST:247 U/L
• ALT:385 U/L
• T.Biluribin:0.56mg/dL
• D. Biluribin:0.14mg/dL

• BUN:10mg/dL
• Kreatinin:0.9mg/dL
• Glikoz:93mg/dL
• Protein:7.3g/dL
• Albumin:4.2g/dL



Başvuru Dönemi Laboratuvar Testleri

• HBsAg: Pozitif
• AntiHBcIgG: Pozitif
• AntiHBcIgM: Negatif
• AntiHBs:Negatif
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe:Negatif
• HBVDNA: >108 IU/mL

• AntiHIV:Negatif
• AntiHCV:Negatif
• AntiHAVIgG:Pozitif
• Anti Delta: Negatif
• Delta Antijeni:Negatif



Başvuru Dönemi Laboratuvar Testleri

• Anti Mitokondriyal Antikor: Negatif
• Anti Ds DNA: Negatif
• Anti Düzkas Antikoru (ASMA):Negatif
• Liver Kidney Mikrozomal Antikor: Negatif
• Anti Nükleer Antikor (ANA):Negatif



Başvuru Dönemi Laboratuvar Testleri

• Tiroid Fonksiyon Testleri: Normal
• AFP: Normal
• Protrombin zamanı:15.2 saniye
• INR:1.31



Başvuru Dönemi Görüntüleme Testleri

• Batın USG: Karaciğer boyut ve konturları normal 
sınırlarda idi, parankim ekosunda hafif kabalaşma 
mevcut idi.

• Portal Ven Doppler USG: 
Karaciğer kraniokaudal boyutu 12 cm olup normaldi 
Konturları düzgün, parankim ekojenitesi kaba idi
Portal ven çapı normaldi 
Portal ven patent olup akım yönü hepatopedaldi



Bu bulgularla olgumuza biyopsi yaptık

• Kronik hepatit B ile uyumlu geldi
• Piecemeal Nekroz:3
• Portal Yangı:3
• Fokal Nekroz:1
• HAİ:7/12
• Evre:5/6

















Şimdi ne yapalım ?

• Tedavi başlayalım mı?

• Bekleyelim mi?



Tedavinin Amacı

• Siroz, HSK, KC transplantasyonu ve ölüm gibi uzun dönem 
komplikasyonları önlemek

• Yaşam kalitesini artırmak
• Anneden bebeğe bulaşı engellemek
• Hastalığın reaktivasyonunu engellemek 
• Ekstrahepatik belirtileri engellemek ve düzeltmek
• HSK gelişen vakalarda küratif tedaviden sonra nüksü

engellemek üzere HBV supresyonu sağlamak
• Akut B hepatitinde karaciğer yetmezliğine gidişi engellemek ve 

kronikleşme olasılığını azaltmak 



Tedavinin Nihai Hedefleri

• Primer hedef  
Kalıcı HBV DNA negatifliği 

• Sekonder hedef 
Serum ALT düzeyi normalizasyonu
KC histolojisinin düzelmesi 
HBeAg kaybı veya serokonversiyonu
HBsAg kaybı veya serokonversiyonu



KHB Tedavisinde Rehberler ve Öneriler

HBeAg Pozitif HBeAg Negatif
HBVDNA
IU/mL

ALT Karaciğer
Biyopsi 
sonuçları

HBVDNA
IU/mL

ALT Karaciğer
Biyopsi 
sonuçları

AASLD 
2016

>20000 ≥2xULN N/A >2000 ≥2xULN N/A

APASL 
2016

>20000 >2xULN N/A >2000 >2x ULN N/A

EASL  2017 >2000 ULN En az orta şiddette 
nekroinflamasyon

>2000 ULN En az orta şiddette 
nekroinflamasyon

>20000 >2xULN N/A >20000 >2xULN N/A



EASL 2017 HBV Klavuzu Tedavi Endikasyonları

• HBeAg pozitif/ negatif, HBVDNA>2000 IU/mL, ALT >ULN olan 
ve/veya en az orta derecede karaciğer nekroinflamasyonu veya 
fibrozu olan 

• ALT seviyesine bakılmaksızın saptanabilir HBVDNA seviyesi olan 
kompanse/dekompanse sirotik hastalar

• HBVDNA >20000 IU/mL ve ALT>2xULN ise fibroz skoruna 
bakılmaksızın

• HBeAg pozitif, sürekli normal ALT ve yüksek HBVDNA seviyeleri olan 
30 yaşından büyük hastalar KC histolojisine bakılmaksızın tedavi 
başlanabilir

• Ailede HSK/Siroz olan veya ekstrahepatik belirtileri bulanan hastalar 
standart tedavi endikasyonları olmasada tedavi edilebilirler



Sağlık Uygulama Tebliği

• KC sirozu olmayan hastalarda HBVDNA≥2000IU/mL olmalı
• KC sirozu varsa HBV DNA (+) olması yeterli 
• Kc biyopsi skoru (ISHAK) à HAİ ≥ 6 veya Fibrozis ≥ 2 olmalı 
• Biyopsi  kontrendikasyonu varsa biyopsi istenmez 
• BİYOPSİ KONTRENDİKASYONLARI ?*PT de 3 sn den fazla uzama

*Trombosit sayısı <80.000 /mm3
*Kanama eğilimini artıran hastalıklar
*Kronik böbrek yetmezliği /böbrek nakli 
*Biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı
*Karaciğer sirozu/karaciğer nakli 
*Gebelik
*Biyopsiye engel teşkil edecek şekilde ciddi yeti yitimine neden olan psikotik
bozukluğu ve zeka geriliği olan hastalar
(biyopsi uyumunun olmadığı psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenecek 
sağlık kurulu raporuyla belirtilmeli)



KHB Tedavisi Başlamadan Önce….

• KC-S , HSK veya eşlik eden diğer KC hastalığı 
var mı? 

• Otoimmün hepatit, hepatosteatoz..vb durum 
• Gebelik?... şimdi… sonra 
• Koinfeksiyonlar (HIV-HCV) 
• Hasta daha önce KHB tedavisi almış mı? 
• Genotip, Antiviral direnç ?



Tedavide Seçilecek İdeal Ajan Nasıl Olmalı?

• Oral yolla kullanılabilmeli 
• Hızlı ve kalıcı etki göstermeli 
• Genetik bariyerinin yüksek olması 
• Farklı hasta gruplarında güvenle kullanılabilmeli 
• Yan etkilerinin az olması 
• Ucuz olması 
• SGK –SUT geri ödeme koşullarına uygun olması 



ÖNERİLEN AJANLAR

ETV, TDF veTAF

ÖZEL SEÇİLMİŞ HASTA GRUBUNDA PEG IFN





Nisan  2008

• Olgunun KC biyopsi sonucu presirotik olması 
ve hastanın Siirt’te ikamet etmesi nedeni ile 
yakın takibi yapılamayacağı için

• Pegile IFN tedavisi tercih edilmedi 
• Entekavir 0.5 mg/gün tedavisi başlandı 



Tedavinin 3.Ayında Laboratuvar
Testleri

• WBC:5480 K/uL
• HGB:16.1 g/dL
• PLT:244000 K/uL
• AST:44 U/L
• ALT:60 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif

• HBVDNA: 599 000 iu/mL



Tedavinin 6.Ayında Laboratuvar
Testleri

• WBC:6680 K/uL
• HGB:15.7 g/dL
• PLT:283000 K/uL
• AST:42 U/L
• ALT:41 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif

• HBVDNA: 2700 iu/mL
• Batın USG: Karaciğer 

boyut ve konturları 
normal sınırlarda idi, 
parankim ekosunda 
hafif kabalaşma devam 
etmekte idi.



Tedavinin 12.Ayında Laboratuvar
Testleri

• WBC:6980 K/uL
• HGB:15.9 g/dL
• PLT:263000 K/uL
• AST:34 U/L
• ALT:61 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif

• HBVDNA: 438 iu/mL
• Protein:7.4g/dL
• Albumin:4.4g/dL
• AFP: Normal sınırda





EASL 
2017’de 

tedavinin 
12. ayında 



Tedavinin 1. yılında HBVDNA halen 
pozitif  ne yapalım?

Entekavir genetik 
bariyeri yüksek ve 

güçlü etkili antiviral
olması nedeni ile 

tedaviye devam ettik



Tedavinin 15. ayında 
HBVDNA:425 IU/mL

Ne yapalım?

Direnç testi gönderdik



• Dizi Analiz yöntemi ile yapılan direnç testi 
(RT geni:134-221 aminoasitleri /S geni:126-212 aminoasitleri arası çalışılmıştır)

Lamivudin
Adefovir

Telbivudin
Entecavir
Tenofovir

Direnç tespit edilmedi
Entekavir tedavisine devam edildi



Tedavinin 24.ayında Laboratuvar
Testleri

• HBVDNA: 120 iu/mL
• AST:36 U/L
• ALT:60 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif
• Delta Ab: Negatif
• Delta Aj: Negatif

• Protein:7.4g/dL
• Albumin:4.4g/dL
• AFP: Normal sınırda
• Batın USG: Karaciğer normal 

boyutta parankim yağlanmaya 
seconder artmıştır 
(hepatosteatoz grade II)

• Portal Ven Doppler USG: 
KC konturları düzgün parankim
ekojenitesi kaba
Portal ven çapı normaldi 
Portal ven patent olup akım 
yönü hepatopedal



Tedavinin 2. yılında HBVDNA halen 
pozitif  ne yapalım?

Entekavir tedavisini 
sonlandırıp tenofovir

tedavisine geçildi



Tenofovir tedavisinin 3. ayında 

• HBVDNA: Negatifleşti
• AST:33 U/L
• ALT:31 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif
• AFP:Negatif



Tenofovir tedavisinin 6. ayında 

• HBVDNA: Negatif
• AST:27 U/L
• ALT:41 U/L
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif
• AFP:Negatif
• Üre:15 mg/dL
• Kreatinin: 0.86 mg/dL
• Fosfor:3.1 mg/dL



Olgu Tenofovir Tedavisinin 11. Yılında

• HBVDNA: Negatif
• AST: 19 U/L
• ALT: 13 U/L
• Üre: 14 mg/dL
• Kreatinin: 0.91 mg/dL
• Fosfor: 3.3 mg/dL
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe: Negatif
• Delta Ab: Negatif
• Delta Aj: Negatif

• Protein: 8 g/dL
• Albumin:4.7g/dL
• AFP: Normal sınırda
• Batın USG: Karaciğer 

normal boyutta, parankim
ekosu normal, konturlar 
düzenli, kitle nodül yok

• TİT: Normal



Tedavi süresi ne olmalı?
• Doğrulanmış HBsAg negatifliği saptanınca ilaçlar kesilebilir, HBsAg negatif 

saptandıktan bir süre sonra negatifliğin tekrar gösterilmeli

• Siroz olmayan HBeAg pozitif olgularda HBeAg serokonversiyonu sonrası en az  12 
ay tedaviye devam edildikten sonra tdv kesilebilir, ancak alevlenme açısından 
yakın takip yapılmalı

• Siroz olmayan HBeAg negatif hastalarda  HBVDNA negatifleşmesi sağlandıktan 
sonra en az 3 yıl daha tdv devam edip HBVDNA negatifliği devam ediyorsa 
tedavinin kesilmesi denebilir ancak hastalar hepatik alevlenme açısından 
yakından takip edilmelidir, takip edilemiyecek hastalarda tedavi kesilmesi 
düşünülmemelidir

• Tedavi kesimi için ideal olan hem HBeAg pozitif hem de negatif hastalarda HBsAg
kaybı ve anti-HBs gelişmesidir 

• Dekompanse sirozda tedavi yaşam boyu olmalıdır 
EASL 2017



Olgu 2
• 35 yaşında kadın hasta, Bulgaristan göçmeni 7 yıldır Türkiye’de 

yaşıyor

• 2011 yılında HBsAg pozitif olduğunu öğrenmiş

• Ailede HBV öyküsü yok, öncesinde tedavi öyküsü yok, ek 
hastalık yok

• Evli ve 6 yaşında bir çocuğu var,  HBV’ye karşı bağışık

• Bizim polikliniğimize ilk başvuru tarihi Eylül 2017



Eylül 2017 (ilk başvuru dönemi)

• WBC: 9880 K/uL
• HGB: 12.3 g/dL
• PLT: 352000 K/uL
• AST:16 U/L
• ALT: 22 U/L
• T.Biluribin:0.53mg/dL
• D. Biluribin:0.2mg/dL

• BUN:12mg/dL
• Kreatinin:0.69mg/dL
• Glikoz:91mg/dL
• Protein:7.4g/dL
• Albumin:4.4g/dL



Eylül 2017 (ilk başvuru dönemi)

• HBsAg: Pozitif
• AntiHBcIgG: Pozitif
• AntiHBcIgM: Negatif
• AntiHBs:Negatif
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe:Negatif
• HBVDNA:1.7x108 iu/mL

• AntiHIV:Negatif
• AntiHCV:Negatif
• AntiHAVIgG:Negatif
• Anti Delta: Negatif
• Delta Antijeni:Negatif
• Batın USG: Normal 

sınırlarda idi



Nisan 2018 kontrol

• AST:20 U/L
• ALT: 35 U/L
• T.Biluribin:0.45mg/dL
• D. Biluribin:0.2mg/dL

• HBsAg: Pozitif
• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe:Negatif
• HBVDNA:3.7x108 iu/mL
• AFP:1.3 ng/mL
• AntiHAVIgG: Pozitif 
(Bağışıklama sonrası)



Kasım 2018 kontrol

• AST:53 U/L
• ALT: 77 U/L
• T.Biluribin:0.45mg/dL
• D. Biluribin:0.2mg/dL
• Kontrol Üst Batın USG: 

normal sınırlarda 

• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe:Negatif
• HBVDNA:5.7x108 iu/mL
• AFP:1.2 ng/mL



Mayıs 2019 kontrol

• AST:57 U/L
• ALT: 98 U/L
• T.Biluribin:0.6mg/dL
• D. Biluribin:0.3mg/dL
• BUN:14mg/dL
• Kreatinin:0.59mg/dL
• AFP: Normal
• Protrombin zamanı:15.2 sn 
• INR:1.31

• HBeAg: Pozitif
• AntiHBe:Negatif
• HBVDNA:5.6x108 iu/mL
• Anti Delta: Negatif
• Delta Antijeni:Negatif



Mayıs 2019 kontrol

• Anti Mitokondriyal Antikor: Negatif
• Anti Ds DNA: Negatif
• Anti Düzkas Antikoru (ASMA):Negatif
• Liver Kidney Mikrozomal Antikor: Negatif
• Anti Nükleer Antikor (ANA):Negatif

• Tiroid Fonksiyon Testleri: Normal



Hastamızı FibroScan testine gönderdik



Transient Elastografi (Fibroscan)

• Karaciğer doku elastisitesini (sertliğini) ultrasonografik olarak 
ölçerek, kronik karaciğer hastalarında fibröz durumu hakkında 
bilgi veren noninvaziv bir görünteleme yöntemidir

• Bir prob yardımı ile karaciğer içine düşük frekans ve amplitütte
titreşim gönderilir, titreşim KC dokusunda elastik kayma 
dalgası oluşturarak yayılır, ultrasonik olarak kayan dalganın hızı 
ölçülür, dalga hızı ile doku sertliği arasında pozitif korelasyon 
vardır

• Sonuçlar kilopaskal (kPa) olarak verilir
• KC’in daha geniş bir kısmı değerlendirilmiş olur, biyopsiye göre 

en az 100 kat daha fazla bilgi verir





• Hastamıza biyopsi yapma kararı aldık

• Biyopsi sonucu: HAİ:3/18
Evre:3/6 (Modifiye Ishaak) 























• Hastamıza Haziran 2019’da TDF tedavisi 
başlandı

• Tedavinin 1. ayı kontrolünde herhangi bir 
problem yoktu, KCFT’leri normal seviyelere 
gerilemişti

• 14 Eylül 2019’da tedavinin  3.ayı kontrolüne 
gelmesi bekleniyor



HBV İnfeksiyonu Sonsöz
• Etkin aşılamayla hepatit B prevalansı bütün dünyada giderek 

azalmaktadır

• Mevcut hastalarda karaciğer komplikasyonlarına engel olmak 
için tedavi endikasyonları giderek genişletilmektedir

• Güçlü antivirallerle çok başarılı tedaviler yapılmasına rağmen 
virusun karaciğerden tam olarak eradike edilmesi bugün için 
mümkün görünmemektedir

• Tam kür sağlanmasa bile mevcut tedavilerle karaciğer 
komplikasyonlarına bağlı ölüm oranı çok düşürülmüştür



İlginiz için teşekkürler


