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DOĞAL SÜREÇ

• Şempanzelerdeki çalışmalar akut HBV infeksiyonunda nerdeyse bütün 

infekte hepatositlerin CD8 T hücreleri tarafından elimine edildiğini 

göstermektedir

• Bununla beraber HBV aynı zamanda non-sitopatik mekanizmalarla da 

temizlenmektedir

• Bu süreçte küçük oranda infekte hücreler kalırken, yeni hücrelerin 

infekte olması oluşan anti-HBs ile önlenmektedir



HBV VE İYİLEŞME

• Temel olarak hepatit B virüsunun (HBV) ortadan kaldırılması tam, komplet

kür HBsAg’nin serumda saptanmaması, intrahepatik cccDNA ve integre HBV 

DNA şekli de dahil olmak üzere serum HBV DNA’nın tam eradikasyonu 

olarak tanımlanmaktadır

• Fonksiyonel kür ise, serumda sürekli saptanamayan HBsAg ve HBV DNA 

hali, anti-HBs pozitif veya negatif ile düşük miktarlarda intrahepatik cccDNA

ve integre HBV DNA’nın varlığının devamı olarak tanımlanmıştır



HBEAG POZİTİF

Kronik infeksiyon Kronik hepatit

HBsAg Yüksek Yüksek/orta

HBeAg Pozitif Pozitif

HBV DNA 107 IU/mL 104-7 IU/mL

ALT Normal Yüksek

Karaciğer Yok/minimal Orta/ağır

Eski terminoloji İmmuntoleran İmmunreaktif HBeAg pozitif

EASL 2017



HBEAG NEGATİF

Kronik infeksiyon Kronik hepatit

HBsAg Düşük Orta

HBeAg Negatif Negatif

HBV DNA <2000 IU/mL >2000 IU/mL

ALT Normal Yüksek

Karaciğer Yok Orta/ağır

Eski terminoloji İnaktif taşıyıcı HBeAg negatif kronik hepatit

EASL 2017



TEDAVİ SEÇENEKLERİ

İlaç Doz/Süre Gebelik kategorisi Yan etkiler Tedavi Takibi

Pegile interferon a2a 

veya a2b

180 mg/hafta

80-100-120-150 

mg/mg/hafta

1 yıl

C İnfluenza benzeri 

yakınmalar, sitopeni, 

depresyon, otoimmun 

bozukluklar, kilo kaybı

3 ayda bir tam kan 

sayımı ve TSH

Olası komplikasyonlar 

için klinik takip

Entekavir 0,5mg /gün

Ömür boyu

C Dekompanse sirozda 

laktik asidoz

Laktik asidoz için klinik 

takip

Tenofovir disoproksil

fumarat

300mg/g

Ömür boyu

B Nefropati, Fanconi 

sendromu, 

osteomalasi, laktik 

asidoz

Başlangıç kreatinin 

klirensi, serum fosfat, 

glikozüri, ve proteinüri 

takibi yıllık

Tenofovir alafenamid 25mg/gün

Ömür boyu

Yeterli veri yok Laktik asidoz Başlangıç kreatinin

klirensi, serum fosfat, 

glikozüri, ve proteinüri

takibi yıllık



HBV sitopatik bir virus değil; konak immün cevabının virus ile infekte hepatositlerle

mücadelesi ile hasar oluşur

HBV reaktivasyon (HBVr)

HBV DNA’nın negatifken pozitif olması veya bazal haline göre yükselmesi

HBsAg negatif, anti-HBc IgG pozitif bireyin HBsAg pozitif olması seroreversiyon

(ters serokonversiyon)

İmmünsupresyon olunca anti-HBs bile pozitif olsa, cccDNA hücrenin 

parçalanmasından veya immunklirensden bağımsız olarak HBVr yol açabilir



HBV REAKTİVASYONU 3 FAZ İÇERİR

• 1. faz: 

• HBsAg pozitif bir kişide HBV DNA’nın yükselmesi ya da HBsAg negatif veya HBV DNA negatif 

bir kişide tekrar ortaya çıkması 

• 2. faz: 

• HBV DNA yükselmeye devam ederken ALT, AST değerlerinin yükselmeye başlaması akut 

hepatit semptomları eşlik ederek veya etmeyerek 

• 3. faz: 

• Hepatik hasarın spontan veya immünsüpresif tedaviyi keserek veya antiviral başlayarak 

sonlanması



İlaç grubu İlaç HBsAg + ise 

reaktivasyon riski

HBsAg -; anti-HBc + 

ise reaktivasyon riski

Monoklonal antikor Rituximab 

Ofatumumab

Obinutuzumab

%30-60 %10<

Antrasiklin kemoterapi Doxorubicin Epirubicin

Daunorubicin

%15-30 %10<

Kortikosteroidler Yüksek doz 

Prednisolone ≥ 20 mg;

≥ 4 hafta,

Orta doz Prednisolone

< 20 mg; ≥ 4 hafta,

Düşük doz, 

Prednisolone < 1 hafta

%10<

%1-10

<%1

Bilgi yok

%1-10

<%1

Tirozin kinaz

inhibitörleri

Imatinib, nilotinib %1-10 %1-10

Geleneksel

immünsüpresif ajanlar

Methotrexate, 

azathioprine, 6-

mercaptopurine

<%1 <%1



İZOLE ANTİ-HBC İGG POZİTİF OLABİLİR

• Pozitif hastalarda HBV DNA önemli

• Profilaksi almayan hastalarda HBV reaktivasyonu ortalama ne zaman ortaya 

çıkabilir?

• İlk 6 dozdan sonra ama son dozdan 12 ay sonraya kadar ortaya çıkabilir

• Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda yıllar sonra bile olabilir

• Lenfomada reaktivasyon çok daha sık 

• Örneğin Deng et.al. çalışmasında HBsAg pozitif diffüz büyük B-hücreli lenfomanın HBV 

antijeninin seçtiği B hücrelerden kaynaklanabilecğini söylemişlerdir

Law MF et.al.WJG 2016;22(28):6484-6500



HBsAg, anti-HBc ve anti-HBs taraması

HBsAg + HBsAg -; anti-HBc + HBsAg -; anti HBc -

Bazal HBV DNA HBV DNA kontrolü Profilaksiye gerek yok ama izole 

anti-HBs pozitifliği de nadiren 

reaktivasyon yapabilir

Profilaksiye 

başla, 

kemoterapiden 

en az 12 ay 

sonrasına kadar

+ ise HBV 

DNA’ya 

bakmaksızın 

profilaksi 

- ise 1-3 ayda bir 

HBV DNA 

kontrolü; yüksek 

riskli ise 

profilaksi

başlanabilir 
+ olunca 

profilaksi başla



Okült HBV tanımı

• Karaciğer ve/veya kanda HBV 

DNA şeklinde HBV 

replikasyonunun devam etmesi  

(episomal HBV cccDNA) HBsAg

negatif bulunurken

• Seropozitif-OBI - Anti-HBc ve/veya 

anti-HBs pozitif 

• Seronegatif-OBI - Anti-HBc ve anti-

HBs negatif

• Occult HBV infection (OBI) is defined as 

the presence of replication competent

HBV DNA (i.e. episomal HBV covalently

closed circular DNA [cccDNA]) in the liver

and/or HBV DNA in blood of persons

testing negative for hepatitis B surface

antigen (HBsAg) by currently available

assays

• Based on the HBV-specific antibody

profiles,

• Seropositive-OBI - hepatitis B core

antibody (anti-HBc) and/or hepatitis B 

surface antibody (anti-HBs) positive

• Seronegative-OBI - anti-HBc and anti-

HBs negative

REVİEW UPDATE OF THE STATEMENTS ON BİOLOGY AND CLİNİCAL İMPACT OF 
OCCULT HEPATİTİS B VİRUS İNFECTİON
JOURNAL OF HEPATOLOGY 2019
RAİMONDO G, LOCARNİNİ S, POLLİCİNO T, LEVRERO M, ZOULİM F, LOK A, AND THE TAORMİNA WORKSHOP ON OCCULT HBV INFECTİON
FACULTY MEMBERS,



KLİNİK OLARAK ÖNEMLİ MUTASYONLAR

Mutasyon HBV 

genomunda 

yeri

Mutasyon için risk 

faktörleri

Önemi 

YMDD ve diğer birçok 

lokalizasyon

P polimeraz geni Önceden nükleosid

analogları ile tedavi veya 

nadiren doğal olarak

İlaç direnci

Prekor veya kor C geni Asyada ve güney 

Avrupa’da yaygın (%30-

90), ABD’de (%10-40)

“e” antijen sekresyonunun 

olmaması; ilerleyici 

karaciğer hastalığı için risk

Aşıdan kaçan S geni “a” 

determinantı

HBV aşısı veya 

immünglobulin alıcıları

HSK riskinde olası artış 

veya HBV infeksiyonunda

uzama

Okült infeksiyon



AŞIDAN KAÇAN MUTANTLAR

• HBV’nin polimeraz pol ve yüzey antijeni s genleri ccc DNA şeklini alınca üst üste gelmektedir

• Böylelikle düşük direnç bariyeri olan ilaçlar örneğin lamivudin kullanıldığında; tam baskılanma 

olmazsa oluşan mutasyonlar polimeraz genini etkilerken karşındaki yüzey antijenini de 

etkilemektedir

• Böylelikle anti-HBs pozitif olsa bile çoğalmayı engelleyemeyen aşıdan kaçan mutantlar

oluşmaktadır

• Toplumda yaygınlaşırsa önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelebilir

• Her zaman yüksek genetik bariyeri olan ilaçlar seçilmeli

• Entekavir veya tenofovir

Sayan M, Akhan S. Int J Infect Dis 2011;15(10):722-6



TEDAVİ İNDİKASYONLARI

• HBeAg pozitif veya negatif HBV DNA >2000 IU/mL,  ALT> normal sınırların üzerinde 

ise ve/ya orta düzey nekroinflamasyon veya fibroz olan bütün hastalar (kanıt düzeyi I, 

öneri düzeyi 1)

• Kompanse veya dekompanse sirozu olan HBV DNA pozitif olan ALT’den bağımsız 

(kanıt düzeyi I, öneri düzeyi 1)

• HBeAg pozitif veya negatif HBV DNA >20000 IU/mL,  ALT> 2xnormal sınırların 

üzerinde ise nekroinflamasyon veya fibrozdan bağımsız (kanıt düzeyi II-2, öneri düzeyi 1)

• HBeAg pozitif, yüksek HBV DNA, normal ALT, yaşı >30 ise histolojik duruma 

bakılmaksızın (kanıt düzeyi III-2, öneri düzeyi 2)

• HBeAg pozitif veya negatif, ailede HSK veya siroz ve ekstrahepatik bulgular varsa, 

tipik indikasyonlar olmasa da tedavi edilebilir (kanıt düzeyi III-2, öneri düzeyi 2)



HBV VE HCV BİRLİKTELİĞİ

• HBV ve HCV ko-infeksiyonu dünyada 3.5-7 milyon olarak tahmin ediliyor

• Genellikle beklenen HCV’nin dominant olması; doğuştan gelen immün cevabın 

yol açtığı indirekt bir immün mekanizmadan kaynaklandığı düşünülüyor 

• HCV’nin DAA tedavilerinden sonra HBVr bildirildi; eskiden verilen interferonlar 

HBV’ye de etkili olduğu için HBVr görmüyorduk

• Entekavir, TDF veya TAF ile aynı anda DAA başlanabilir aralarında etkileşim yok

• HBsAg negatif fakat anti-HBc IgG pozitif olanlar yakından takip



ORAL ANTİVİRALİN KESİLMESİ

• Anti-HBs gelişsin gelişmesin HBsAg kaybında (kanıt düzeyi II-2, öneri 

düzeyi 1)

• Sirotik olmayan HBeAg pozitif hastalarda stabil bir anti-HBe

serokonversiyonu varsa, HBV DNA negatif ve 12 aylık tedaviyi bu 

şekilde tamamlamışssa yakın takip ile (kanıt düzeyi II-2, öneri düzeyi 2)

• Seçilmiş sirotik olmayan HBeAg negatif hastalarda >3 yıl süredir 

HBV DNA negatif ise yakın takip ile kesilebilir (kanıt düzeyi II-2, öneri 

düzeyi 2)



TENOFOVİR YERİNE ENTEKAVİR VEYA TAF 

• Yaş >60

• Kemik hastalığı

• Kronik steroid veya kemik dansitesini bozacak ilaç kullanımı 

• Böbrek fonksiyonlarında değişiklik

• Glomerüler filtrasyon <60 dak/mL/1,73m2

• Albüminüri >30mg veya orta düzeyde proteinüri

• Düşük fosfat <2,5mg/dL

• Hemodiyaliz



TAF tenofovir alafenamid vs TDF tenofovir disoproksil fumarat
Plazma stabilitesi daha yüksek olarak oluşturulmuş

Aktif metabolit olan tenofovir difosfatın hepatosite daha hızlı ulaşımını sağlıyor

Hepatositlerde daha yüksek terapötik konsantrasyon elde ediliyor

Mevcut tenofovir tedavisini TAF’a çevirmek veya naif hastada başlamak etkili ayrıca 

böbrek ve kemik için emniyetli



HCV REPLİKASYONU 

Virus replikasyon

sırasında hücre 

nükleusuna uğramaz

HBV ve HIV’den farklı olarak tam eradikasyon bu 
sayede gerçekleşmektedir



HCV

• HCV genomundaki genotipler arasındaki nükleotid 

çeşitliliği yaklaşık %32.4; genotipler içinde ise %14.6

• Ortalama 1.3×1012 viriyon her infekte hastada hergün

üretiliyor

• HCV mutasyon oranı; 1.92×10-3 nukleotid yer 

değiştirme/genomik bölge/yıl

Guangdi Li, Erik De Clercq . Antiviral Res. 2017 Feb 23. S0166-3542(16)30752-5



HCV YAŞAM DÖNGÜSÜ VE İLAÇLAR

RNA replikasyonu

Nukleokapsid

montajı

Translasyon 

& 

poliprotein 

oluşumu
RNA sentezi

Karaciğer hücresi

Transport ve salınma

miR-122 inhibitörü 

(LNA)

Proteaz

inhibitörleri

NS3/4A

inhibitörleri

CD81 Reseptörleri

NS5A

inhibitörleri

Erken

inhibitörler

NS5B 

polimeraz

inhibitörleri

Siklofilin

inhibitörleri

Nukleus



Tedavide tarihsel gelişim

• Tedavi 1993-2011yılları arasında pegile interferon ve 

ribavirin ile yapılan immun cevabı düzeltmeye yönelik iken; 

• 2011’de telaprevir ve boseprevirin tedaviye girmesi ile virus 

yaşam siklusundaki  enzimleri bozmaya yönelik bir hale 

gelmiştir



RİBAVİRİN TEK BAŞINA

• Ribavirin tek başına kullanan hastalarda geçici antiviral etkisi var

• İnozin monofosfat dehidrogenaz enzimini (IMPHD) inhibe ederek hücre içi 

guanozin trifosfat havuzlarını azaltır 

• Ancak başka IMPHD enzim inhibitörleri bu etkiyi göstermiyor

• Bütün bunlardan bağımsız ALT düzeylerini düşürüyor

• Sonuç olarak hem antiviral  hem de biyokimyasal etkilerini farklı 

mekanizmalar kullanarak yaptığı düşünülüyor ve in vivo 

gösterilemiyor



Akhan S, Gurel E, Sayan M. Indian J Pathol Microbiol 2011; 54(1): 81-4

ORIGINAL ARTICLE: The sustained virologic response of 

nonresponder hepatitis C virus patients with retreatment



YENİLER

NS3/4 Proteaz inhibitörleri

-previr

NS5A inhibitörleri

-asvir

NS5B polimeraz inhibitörleri

-buvir



HEPATİT C VİRUSU

• HCV tek zincirli RNA virusu NS3/4A proteaz enzimi HCV 

RNA’yı 4 ayrı yerden ayırıyor

• Eğer bu enzim inhibe edilirse translasyonu yapılmış virus 

ayrılamıyor ve replikasyonu engellenmiş oluyor

• Diğer genotiplerde bağlanma yerleri değişken olduğu 

için sadece genotip 1’de etkili



NS5A

• Benzersiz bir protein 

• Enzimatik aktivitesi yok

• Replikasyon için şart

• İnhibe edilmesi ile endoplazmik retikulumdan yağ damlacıklarına 

geçiyor 

• Virusun hem sentezi, hem birleşmesi, hem de sekresyonu 

engelleniyor

McConachie SM et.al. Expert Rev Clin Pharmacol  2016



NS5B RNA’YA BAĞLI RNA POLİMERAZ

• Yeni viral RNA’ların oluşumundan sorumlu

• İki grup: nükleosid/nükleotit inhibitörleri ve non-nükleotid 

inhibitörleri

• Nükleotid inhibitörleri erken zincir sonlandırıcı olarak

• Non-nükleotid inhibitörleri ise polimeraz enzimine 

bağlanıp protein yapılanmasında değişiklik yaparak etki 

gösterir



ANTİ-HCV POZİTİF SAPTANAN HASTA

• HCV RNA sayısı (>50 İÜ/mL) tedavi gerekliliğini belirleyen ana 

faktördür

• Karaciğer enzimlerinin normal sınırlarda ya da yüksek olması 

tedavi kararında belirleyici değildir

• Karaciğer hasarının düzeyini gösteren karaciğer biyopsisidir

• Albümin/globulin oranın ters dönmesi, trombosit düşüklüğü, 

AST’nin ALT’den daha yüksek olması kronikleşmenin ipuçlarıdır



Tedavi öncesi 

Karaciğer fibroz derecesinin saptanması; biyopsi, noninvazif yöntemler vs.
hep-druginteractions.org ilaç ilaç etkileşimlerinin saptanması

Tedavi öncesi ve tedavi süresince

HCV RNA tedavi öncesi ve 4.hafta
4.haftada azalmış ama halen pozitif ise 6.haftada sadece ALT
Eğer HCV RNA 4.haftada yükselmişse 6. ve 8.haftada ALT

Tedavi sonrası

Eğer tedavi öncesi Metavir ≥F3 ise her 6 ayda bir HSK açısından US ile kontrol



TEDAVİ SEÇİMİ VE SÜRESİ 3 FAKTÖRE BAĞLI

• 1. Genotip subtipi 1a/1b

• Genellikle 1a 1b’ye göre daha fazla tedavi başarısızlığı 

deneyimi yapmaya eğilimli

• 2. Daha önceki pegile interferon/ribavirin ile tek başına 

veya “DAA” ile kombine kullanılıp, tedavi başarısızlığı olup 

olmadığı

• 3. Hastada siroz olup olmadığı olarak düşünülebilir

Majumdar A 2016#



Telaprevir Boseprevir Simeprevir Paritaprevir/r Asunaprevir Grazoprevir

Genotip 1 1 1,4 1,4 1 1,4

Potens Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Dirence 

dayanıklılık

Düşük Orta Düşük Düşük Orta Düşük

NS3/NS4A proteaz



Daklatasvir Elbasvir Ledipasvir Ombitasvir Velpatasvir

Genotip Pangenotipik Pangenotipik 1,4,5 1,4 Pangenotipik

Potens Çok yüksek Çok yüksek Çok yüksek Çok yüksek Çok yüksek

Dirence dayanıklılık Düşük Orta Düşük Orta Düşük

NS5A inhibitörleri



Sofosbuvir MK-3682 ACH-3422 Dasabuvir

Genotip Pangenotipik Pangenotipik Pangenotipik 1

Potens Yüksek Yüksek Yüksek Düşük

Dirence dayanıklılık Yüksek Yüksek Yüksek Düşük

NS5B polimeraz





ÖNEMLİ MUTASYONLAR

M204V/I HBV polimeraz için YMDD 

R155K HCV proteazda replikatif fit bir varyant; 1.jenerasyon proteaz inhibitörlerine direnç

Q80K Çoğu genotip 1a HCV infeksiyonunda bazalde olan ve simeprevirin PEG İNF ve ribavirin etkinliğini 

azaltan

Y93H NS5A proteininde olabilecek birçok dirençle ilişkililendirilenden bir tanesi (RAV) 

Sadece elbasvir/grezoprevir için genotip 1a hastalarda tedavi öncesi öncesinde ne 
kullandığına ya da siroz olup olmadığına bakmaksızın RAV için test edilmesi öneriliyor
M28, Q30, L31 veya Y93 varsa GZR/EBV +RBV 16 hafta

Jacobson IM.  Gastroenterol Hepatol 2016 Oct;12(10 Suppl 4):1-11.



DİRENÇ BAŞIMIZI AĞRITACAK MI?



• Direkt etki eden ajanların kullanımı ile tedavi başarısızlığı %1-7; gerçek yaşamda 

biraz daha yüksek

• Muhtemelen düşük kompliyans ile ilişkili

• Genellikle relaps; çok daha az oranda tedavi sırasında alevlenme oluyor

• Dirençle ilişkili varyantları taşıyan hastalarda başarısızlık görülüyor

• NS3-4A varyantı ise tedavi bittikten sonra dereceli olarak kayboluyor

• NS5A ise 2 yıldan daha uzun süre persiste edebiliyor

Baştan doğru tedaviyi seçmek çok önemli



BİYOPSİ Mİ? MR MI?







WWW.HEPATİTİS-CENTRAL.COM

• Hepatiti C infeksiyonu olan hasta hangi yiyeceklerden kaçınmalı

• Alkol

• “Fast food”

• Yüksek glisemik karbonhidratlar (patates, mısır, beyaz un, beyaz pirinç, rafine 

edilmiş şeker..)

• Demirden zengin yiyecekler (vitaminler, kırmızı et,..)

• İyi yıkanmamış ürünler (toksinler,…)



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) ELİMİNASYON
PROGRAMI

• WHO; HCV infeksiyonunun eliminasyonunu halk sağlığı tehdidi olarak kabul 

edip, 2030 yılına kadar başarma çağrısı yaptı:

• Yeni HCV infeksiyonlarında %80 azalma ve HCV ile ilişkili mortalitede %65 

azalma gerçekleşmesi ile yıllık global HCV ile ilişkili ölümlerin de 1.4 milyondan 

0.5 milyonun altına düşmesini sağlayacağı tahmin ediliyor

• Ama bu hedefe ulaşabilmek için HCV infeksiyonu olan kişilerin %90’ına tanı 

koymak ve %80’ini de tedavi etmek gerekiyor



DİRECT-ACTİNG ANTİVİRAL THERAPY FOR HCV 
INFECTİON AND REMAİNİNG CHALLENGES

• Accepted Manuscript

• Thomas F. Baumert, Thomas Berg, Joseph K. Lim, David R. Nelson

• PII: S0016-5085(18)35155-2 DOI: 10.1053/j.gastro.2018.10.024 Reference: 

YGAST 62201

• To appear in: Gastroenterology Accepted Date: 8 October 2018



• Sofosbuvir ve ribavirin, veya üçlü sofosbuvir ribavirin ve daklatasvir sonrası 100 relaps

hasta 50 hastaya sofosbuvir, daklatasvir, simeprevir ve ribavirin ile kurtarma tedavisi verilmiş KVY 

47/50 (%94) diğer 50 hasta kontrol grubu yaş cinsiyet ve hastalığın seviyesi açısından eşleştirilmiş; 

dekompanzasyon ve HSK açısından takip

• Kontrol grubunda 7vs1 gibi yüksek oranda HSK gelişimi olmuş (odds ratio of 5.44)  

kurtarma tedavisi görenlerde yan problemler daha geç çıkmış ve «fibroscan» 

takiplerinde fibroz derecesinde daha ilerleme çalışma grubunda durmuş diğerinde 

ilerleme devam etmiş



Öneriler 

1. Tedavi süresince veya tedaviden sonra HCV RNA düzeylerinin izlenmesinde kantitatif yöntemler kullanılmalı 

2. HCV RNA’nın araştırılamadığı durumlarda alternatif olarak EIA ile HCV kor antijeni ölçümünün de kullanılabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır

3. IFN içermeyen tedavi alan hastalarda HCV RNA (veya HCV kor antijeni) düzey ölçümleri tedavi başlangıcında, tedavi 

uyumunu değerlendirmek için tedavinin 2-4. haftaları arasında (opsiyonel), tedavi bitiminde ve tedavi bittikten 12 ve 24 

hafta sonra (KVY12 ve KVY24) kontrol edilmelidir



KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA TANI VE TEDAVİ TAKİBİNDE
HCV KOR ANTİJENİ, HCV RNA VE ELISA YÖNTEMLERİNİN 
MALİYET, ZAMAN VE ETKİNLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr.Müge Deniz’in tez çalışması

HCV kor antijen ölçümünde hedef bir proteindir ve RNA ya göre daha stabil bir moleküldür, bu nedenle

daha az pre ve post analitik süreçler gerektirir

Ayrıca nükleik asit tekniklerine(HCV RNA) göre daha ucuz olması, saptanma metodunun daha basit

olması aynı zamanda HCV RNA düzeyi ile yüksek oranda korele olması ile tercih sebebi olmaktadır

1)Aguilera Guirao et al.,2014;Anon.,2015

2)Feng et al.,2014; Mederacke et al.,2009a; Medici et al.,2011,2016; Morgan Freiman et al., 2016;Tillmann,2014)

3)Mederacke et al.,2009b

4)Hepatitis C virus core antigen in the management of patients treated with new direct-acting antivirals



8 HAFTALIK TEDAVİYE UYGUN OLAN (SİROZ
OLMAYAN) HASTALAR AASLD/IDSA REHBERİ

Genotip Tedavi rejimi Uygun hasta grubu

1a/1b glekaprevir/pibrentasvir

sofosbuvir/ledipasvir

Tedavi naif veya PEGINF+RBV 

deneyimli Tedavi naif, HIV ko-

infeksiyonu olmayan

2 glekaprevir/pibrentasvir Tedavi naif veya PEGINF+RBV 

deneyimli

3 glekaprevir/pibrentasvir Tedavi naif 

4 glekaprevir/pibrentasvir Tedavi naif veya PEGINF+RBV 

deneyimli 

5 veya 6 glekaprevir/pibrentasvir Tedavi naif veya PEGINF+RBV 

deneyimli 



8 HAFTALIK TEDAVİNİN ÖNERİLMEDİĞİ
REJİMLER

• sofosbuvir ve simeprevir; 

• paritaprevir, ritonavir, ombitasvir ve dasabuvir; 

• grazoprevir ve elbasvir; 

• sofosbuvir ve velpatasvir; 

• sofosbuvir, velpatasvir, ve voksilaprevir. 



SUT OCAK 2019

Naif Sirotik olmayan Sirotik CPA Sirotik CP B veya C

Genotip 1 a Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir + dasabuvir+ RBV; 

12 hafta 

Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir + dasabuvir +RBV; 

24 hafta 

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 1 b Paritaprevir/ritonavir/ 

ombitasvir + dasabuvir+ 

RBV; 

8 veya 12 hafta 

Paritaprevir/ritonavir/ 

ombitasvir + dasabuvir+ 

RBV; 

8 veya 12 hafta 

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 2-3 Glekaprevir/piprentasvir

8 hafta

Glekaprevir/piprentasvir

12 hafta

Genotip 4 Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir +RBV 12 hafta

Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir +RBV 12 hafta

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 5-6 Glekaprevir/piprentasvir

8 hafta

Glekaprevir/piprentasvir

12 hafta

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta



SUT OCAK 2019

Tedavi deneyimli Sirotik olmayan Sirotik CPA Sirotik CP B veya C

Genotip 1 a

(PEG/RBV

deneyimli)

Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir + dasabuvir+ RBV; 

12 hafta 

Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir + dasabuvir +RBV; 

24 hafta 

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 1b

(PEG/RBV 

deneyimli)

Paritaprevir/ritonavir/ 

ombitasvir + dasabuvir; 

12 hafta 

Paritaprevir/ritonavir/ 

ombitasvir + dasabuvir; 

12 hafta 

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 2-3 Glekaprevir/piprentasvir

(GT2 NS5A naif ise 8 hafta)16 hafta

Glekaprevir/piprentasvir

(GT2 NS5A naif ise 12 hafta)16 

hafta

Genotip 4 Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir +RBV 12 hafta

Paritaprevir/ritonavir/ombit

asvir +RBV 12 hafta

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta

Genotip 5-6 Glekaprevir/piprentasvir

(NS5A naif ise 8 hafta)16 hafta

Glekaprevir/piprentasvir

(NS5A naif ise 12 hafta)16 hafta

Sofosbuvir/ledipasvir +RBV 

12 hafta



PAN-GENOTİPİK KOMBİNASYONLAR
(SİROZ VE HIV KO-İNFEKSİYONU VARLIĞINDA DA )

• sofosbuvir ve velpatasvir; 

• sofosbuvir, velpatasvir, and voksilaprevir; 

• glekaprevir ve pibrentasvir



«DAA» SONRASI TEDAVİ BAŞARISIZLIKLARIN
YÖNETİLMESİ

• DAA ile tedavi ilaca dirençli varyantların seçimine de yol açacaktır

• HCV viruslar içinde suboptimal antiviral tedavi sonucu «resistance-associated 

substitutions» (RAS) oluşturmada bir «master» 

• Aslında naif kompanse karaciğer hastalığı olup, en az ikili efektif DAA alan 

hastada beklenen tedavi başarısızlığı % 2’den az



YA DA YÖNETİLEMEMESİ

• Jenerik ilaçların düşük geliri olan ülkelerde de kullanımının çok artması 

sonucu tedavi başarısızlıklarının da çok artmasına ve böylelikle 

«RAS»’ların da dünyada çok artmasına yol açar mı endişesini getirdi

• Bu sorun önce erkekle sex yapan erkeklerde ve HIV ko-ifeksiyonu

olanlarda tanımlandı

• Böylelikle dayanıklı fit HCV suşunun çok uzun süre dünya genelinde 

persiste edip, bulaşlarla hakim suş haline gelmesinin önüne geçilmesi 

ana amaç haline geliyor



«RAS»’LARIN SEÇİLMESİ

• Risk; virolojik «breakthrough»’da (%86-97), relapsa (%66-77) göre daha 

yüksek

• HCV subtip 1a (%85.7) veya genotip 3 (%92.3) en yüksek

• diğer genotiplerle karşılaştırıldığında (%73.9)

• Bu bulgular daha önceden tedavi naif hastalarda gözlenen HCV 

subtiplerine özel kullanılan «DAA»’ya spesifik «RAS» bazal prevalansını

desteklemekte



NEDEN REHBERLER RAS TEDAVİ
BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA BAZAL 
DURUMA BAKILMASINI ÖNERMİYOR?

• Çünkü değerli bir bilgi ama pozitif prediktif değeri yüksek değil

• Tedavi başarısızlığını etkileyen tek faktör değil

• Hastalığın evresi

• İmmün durum

• Genetik faktörler

• Cinsiyet

• Genotip



«RAS» HANGİ TEDAVİ İLE DAHA SIK ORTAYA 
ÇIKIYOR?

• Daklatasvir veya ledipasvir artı sofosbuvir, simeprevir artı sofosbuvir, ..

• NS3/4 proteaz inhibitor-bazlı rejimlerden (% 66.9 vs % 91.9);

• daha çok NS5A inhibitor-bazlı rejimlerde

• Bunun sebebi NS3/4 RAS inhibitörlerinin yaşam ömrünün NS5B inhibitörlerine 

göre daha kısa olması ile açıklanabilir

• NS5A inhibitor-bazlı rejimler ile tedavi başarısızlıklarında %20’den fazlası 

%66’ya kadar HCV suşları 2 veya daha fazla NS5A RAS taşıyor



SOFOSBUVİR VE «RAS»

• RAS S282T—NSB5 inhibitörü sofosbuvirin kültüre edilmiş hücrelerde gösterilmiş 

tek direnç profili, 

• Sofosbuvir içeren rejimlerin tedavi başarısızlıklarında nadiren bulunuyor (<%4)

• RAS S282T sıklıkla genotip 1 veya 3’e kıyasla genotip 4’de bulunuyor



SOFOSBUVİR İÇEREN REJİM İLE TEDAVİ
BAŞARISIZLIĞINDA ALTERNATİFLER GENOTİP 1 SİROZ
YOKSA

Genotip Siroz

varlığı

AASLD/IDSA önerisi Tedavi süresi alternatif

1a yok sofosbuvir/velpatasvir/

voxilaprevir (A)

glekaprevir/pibrentasvir

(B)

12 hafta sofosbuvir/ ledipasvir + RBV 12

hafta

(simeprevirbaşarısızlığı

dışındakiler)

1b yok glekaprevir/pibrentasvir (B)

sofosbuvir/velpatasvir (B)

12 hafta sofosbuvir/ ledipasvir + RBV 12

hafta

(simeprevirbaşarısızlığı

dışındakiler)



SOFOSBUVİR İÇEREN REJİM İLE TEDAVİ
BAŞARISIZLIĞINDA ALTERNATİFLER GENOTİP 1 
SİROZ VARSA

Genotip Siroz

varlığı

AASLD/IDSA önerisi Tedavi süresi alternatif

1a var sofosbuvir/velpatasvir/

voxilaprevir (A)

glekaprevir/pibrentasvir

(B)

12 hafta yok

1b var glekaprevir/pibrentasvir (B)

sofosbuvir/velpatasvir (B)

12 hafta yok



SOFOSBUVİR İÇEREN REJİM İLE TEDAVİ
BAŞARISIZLIĞINDA ALTERNATİFLER DİĞER
GENOTİPLER

Genotip Siroz

varlığı

AASLD/IDSA önerisi Tedavi süresi alternatif

2 +/- sofosbuvir/velpatasvir/ (B)

glekaprevir/pibrentasvir (B)

12 hafta yok

3,4,5,6 +/- sofosbuvir/velpatasvir/

voxilaprevir (A)

12 hafta yok



HDV TEDAVİ

• HDV RNA düzeyi ve ALT değerleri yüksek olan ve/veya karaciğerde 

kronik hepatit bulguları olan hastalara tedavi verilmeli 

• Tek tedavi pegile interfron alfa 2a veya 2b süresi en az 48 hafta

• ALT, HDV RNA düzeyi ve HBsAg titresi karaciğerin histolojik evresini tam 

göstermediği için biyopsiyle değerlendirme gerekli

• HBV DNA 2000 IU/ml üzerinde olanlarda tedaviye nükleoz(t)id analoğu

eklenir




