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Karaciğer Sirozu

• Hepatik yapının bozulması rejeneratif
nodüllerin oluşumu ile karakterize 
ilerleyici fibrozun geç safasıdır

vİrreversbl fibrozis
v KC hücrelerinin nekrozu
v Çok yönlü immun disfonksiyonla

karakterize 
• Hasta yaşam kalitesi ve süresini etkiler
• Ciddi komplikasyonlarla seyreder

• Tedavi edilmeyen KHB olgularında 100 
hasta yılı başına siroz gelişme insidansı
2-10’dur

• Yılda 200000 hasta HBV ilişkili sirozdan 
hayatını kaybetmektedir



Tedavi almayan KHB hastalarında siroz 
gelişimini kolaylaştıran faktörler

• Diğer hepatit virüsleriyle ko-infeksiyon
• HIV ile ko-infekte olmak
• Alkol kullanımı
• İleri yaş
• Erkek cinsiyet 
• Aile öyküsü



KC Sirozu Bulguları

• AST > ALT 
• Trombosit sayısında kademeli düşüş 
• Globulinlerde artış 
• Protein elektroforezinde poliklonal gamapati
• Yüksek ALP veya GGT 
• Yüksek AFP 
• Batın USGà portal ven çapı- parankim
• Üst GİS endoskopi à özafagus varisleri



Fibrozisi en iyi nasıl tespit ederiz?

• Karaciğer biyopsisi

• Direkt veya indirek kan testleri (hyaluronate, laminin, fibrotest, APRI..vb)

• Görüntüleme yöntemleri ( Ultrason, Fibroscan, MR-elastografi )



Karaciğer biopsisi

v Perkütan kör iğne biopsi
v Tomografi ve ultrasan eşliğinde iğne biyopsi 
v Laparoskopik biopsi
v Transvenöz biopsi yoluyla örnekleme yapılabilir 

• Diffüz karaciğer hastalıklarında kör biopsi yeterlidir
• Fokal lezyonlarda görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır





*Tekrarlanabilirlik

*Yüksek uygulanabilirlik

*Masrafsız ve geniş kullanılabilirlik

*Ayaktan hasta takibinde kullanılabilir

*Patentli olanların validasyonu olması

*KC spesifik olmamaları

*Transient elastografi kadar performansları 
iyi değil

*Yanlış pozitiflikleri mevcut 
(Ekstrahepatik inflamatuar durumlarda, hemoliz, 
Gilbert Sendromu, 65 yaş üstü..vb)

*En sık kullanılan, validasyonu mevcut

*Yatakbaşı hızlı uygulanabilir

*Kalite kriterleri iyi tanımlanmış

*Siroz açısından performansı yüksek

*Kompanse siroz için prognostik değeri 
mevcut

*Özel bir cihaz gerektiriyor

*Serum biyomarkırlarına göre uygulanabilirliği 
daha düşük (obesite, assit varlığında..)

*Yalancı pozitiflik olma durumu mevcut
(akut hepatit, ekstrahepatik kolestaz, KC 
konjesyonu, aşırı alkol alımı)

*Normal MR cihazına uyarlanabilir

*Tüm KC hakkında bilgi verir

*Transient elastrografiye göre 
uygulanabilirliği daha iyi (assit/obesite)

*Fibrozun erken döneminde tanı 
konmasında performansı daha yüksek

*Demir yükü olduğunda 
uygulanamaz

*MR cihazı gerektirmesi

*Zaman alıcı

*Maliyeti yüksek

*Prognostik değeri hakkında 
yeterli veri yok



• Orta seviyede viral yükü olan KHB hastalarında serum hepatit B kor ilişkili antijen 
progresyon riskini belirler

• AMAÇ: Yüksek HBcrAg düzeylerinin artmış siroz riski ile ilişkili olup olmadığını göstermek
(özellikle HBVDNA düzeyi 2000-19999IU/mL olan orta derecede hastalık progresyon riski olan)



• 15.9 yıl izlenen 1673 hastadan 104’ünde siroz gelişmiş 
• Yüksek HBcrAg düzeyleri; siroz, siroz ilişkili komplikasyon, KC ilişkili  ölüm riski ile ilişkili bulunmuş

Tüm 
hastalarda 

(n:1673) siroz  
gelişme

ALT’si normal 
olan 1395 

hastada siroz 
gelişme

Siroz ilişkili 
komplikasyon

KC ilişkili ölüm 
riski



Sirozun Doğal Seyri

• Hasta semptomatik dekompanse faza geçtiğinde hızlı bir şekilde karaciğer nakli 
veya  ölüme ilerlemektedir
• Kompanse sirozu olan hastaların yılda yaklaşık %5-7’si dekompanse faza geçmekte
• Asemptomatik kompanse sirozda medyan sağkalım à12 yıl
• Semptomatik dekompanse sirozda medyan sağkalımà2 yıl

Asemptomatik Faz Semptomatik Dekompanse Faz
(Asit, Kanama, Ensefalopati, Sarılık)



Hepatik dekompansasyon bulguları

• Protrombin zamanı veya INR 
uzaması 

• Hipoalbuminemi
• Direkt bilirubin artışı 
• Kreatinin artışı 

• Varis kanaması
• Assit
• Spontan bakteriyel peritonit
• Hepatorenal sendrom
• Hepatopulmoner sendrom
• Hepatoselüler kanser



Dolaşımdaki ‘bozulmuş CD56 dim NK hücreleri’ HBV ilişkili sirozun dekompansasyonu ile ilişkilidir

• NK hücreleri; immun regülasyonda ve infeksiyonların savunmasında önemli rol oynarlar

• Bu çalışmada HBV ilişkili dekompanse sirozu olan hastalarda NK hücrelerinin fonksiyonel özellikleri 
(CD56dimNK ve CD56bright NK) üzerine çalışılmış 

• 30 HBV dekompanse sirotik hasta
25HBV kompanse sirotik hasta
25  sağlıklı kontrol grubu 

• NK hücrelerinin fenotipik ve fonksiyonel özellikleri flow-sitometri ile değerlendirilmiş



Dekompanse sirozu olan hastalarda kompanse sirotik
hastalar ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ;

-CD56 bright NK hücrelerinin anlamlı düzeyde arttığı
-CD56dim NK  hücrelerinin anlamlı düzeyde azaldığı 

Bu durumda bu grup hastada normal sitotoksik
fonksiyonların yapılamamasına yol açmaktadır



SONUÇ:

• HBV ilişkili dekompanse sirotik hastalarda dolaşan NK hücrelerinin alt gruplarının fonksiyonel 
özellikleri önemli ölçüde değişmektedir

• Özellikle CD56 dim NK hücreleri, KC fonksiyonlarındaki dekompansasyonla önemli ölçüde ilişkilidir

• Bu bulgular dekompanse sirotik HBV hastalarının tedavisinde yeni perspektifler ve teorik temel 
oluşturulmasına yardımcı olabilir



Sirozun Evrelemesi





KC sirozunda klinik evreleme ve mortalite



SİROTİK HASTA TEDAVİ

Etiyolojik  nedene 
yönelik tedavi

• Dekompansavutar faza geçiş süresini uzatmakta

• Komplikasyonların ortaya çıkış süresini 
uzatmakta

• Sağkalımı artırmaktadır



SİROTİK HASTA TEDAVİ

• Portal hipertansiyon
• Anormal barsak bakteriyal transformasyon
• Sistemik inflamasyon
• Karaciğer hasarı
• Dolaşım bozukluğu 
• Değişmiş immünolojik cevap gibi 

patafizyolojik bozuklukların düzeltilmesi de 
yeni tedavi hedefleri olmuş 



Siroz Olan Hastalarda Tedavi

• Kompanse siroz ve saptanabilir HBV DNA’sı olan, HBeAg pozitif/negatif hastalar 
ALT düzeyleri normal olsada

• Bu hastalarda siroz tanısı klinik ve laboratuvar/karaciğer biyopsisi veya invazif
olmayan fibroz ölçüm yöntemleri ile koyulabilir
• Dekompanse sirozà acilen tedavi edilmelidir

Bu hastalar için biyopsi gerekmez
Bu hastalar KC transplantasyon merkezi olan kliniklerde izlenmelidir



Önerilen rejimler  ETV/TDF/TAF

• Kompanse sirozlu hastalarda yakın izlem ile Pegile interferon verilebilir
• Ancak sepsis ve dekompansasyon riski olması nedeni ile tercih edilmemesi  önerilir 

Dekompanse sirotik hastada ETV 1gr/gün



AASLD (Düşük viral yüklü sirotik hasta önerileri)

• Düşük viral yükü olan(<2000IU/mL) kompanse
sirotik hastada, ALT düzeyinden bağımsız olarak 
dekompansasyon riskini azaltmak için antiviral ted
önermekte

• Tenofovir/entekavir tercih edilmeli
• Düşük genetik bariyerli antiviraller kullanılmamalı

• Peg-IFN kompanse sirotik hastada kontrendike değil 
ama NA’ları daha güvenli

• Tedavi almayan kompanse sirotik hastalar çok yakın 
takip, HBVDNA yükselir /dekompansasyon bulguları 
gelişirse mutlaka ted başlanmalı

• Tedavi sonlanımı için şuan için veri yok, eğer 
sonlandırılırsa mutlaka çok yakın izlem

• Antiviral tedavi HSK riskini ortadan kaldırmaz bu 
açıdan takip devam etmeli



AASLD Dekompanse Sirotik Hasta Önerileri

• HBVDNA düzeyi, HBeAg durumu ve ALT düzeyinden bağımsız olarak tüm hastalara 
mutlaka antiviral tedavi önerilmektedir

• Entekavir / tenofovir önerilen tedaviler 

• PegIFN kontrendike

• KC transplantasyonu için hastalar değerlendirilmelidir

• Bazı NA’ları ile tedavi sırasında laktik asidoz gelişebilir bu açıdan yakın takip

• Antiviral tedavi HSK riskini ortadan kaldırmaz bu açıdan takip devam etmeli



AMAÇ: HBV ilişkili siroz hastalarında tenofovir (TDF) ve entekavir (ETV) tedavilerinin etkinliği ve güvenliğini değerlendirmek

20 makale incelenmiş

• 12’si KHB hastalarında TDF ve ETV karşılaştıran makale
• 4’ü HBV ilişkili KC sirozu olan hastalarda yapılan çalışmalar
• 5’i güvenlik değerlendirmesi olan çalışmalar 



• Her iki ilaçta (TDF/ETV) renal foksiyonları etkilemekte 
• Ancak TDF tedavisi altında olan hastalarda renal hasar ve hipopotasemi gelişme 

riski daha yüksek



SONUÇ
• Tedavinin ilk 3 ayında TDF daha iyi etkinlik gösterse de
• Tedavinin 6.ay ve sonrasında viral supresyon ve KCFT düzelme açısından TDF, ETV’den üstün değil
• Uzun süreli tedavi ve HBV ilişkili siroz tedavisinde TDF/ETV arasında anlamlı fark yok



• AMAÇ: Nükleoti(s)id analogları ile tedavi altında olan HBV hastalarında KC sertliğindeki değişimin 
büyüklüğü ve kinetiğini tahmin etmek 

• Erişkinlerde yapılmış 24 çalışma 



-Karaciğer sertliğinde azalma
1.yıldaà2.21 kPa
2.yıldaà 2.56 kPa
3.yıldaà 3.73 kPa
5.yıldaà5.19 kPa

-Karaciğer sertliğindeki bu değişim istatistiksel      
olarak anlamlı bulunmuş

Sonuç
• HBV hastalarında antiviral tedavi ile KC sertliğinde progresive gerileme olduğu
• Özellikle başlangıç ALT ve viral yükü yüksek olan hastalarda bu  gerileme daha belirgin



• KHB tedavisi için TDF kullanımı sırasında siroz bulgularındaki gerilemenin izlendiği 5 yıllık izlem çalışması

• AMAÇ: KHB nedeni ile en az 5 yıldır TDF tedavisi alan hastalarda bu tedavinin fibrozis ve siroz üzerine 
etkilerini değerlendirmek 

• Hastalara tedavinin 240.haftasında tekrar biyopsi yapılıyor

• HİSTOLOJİK DÜZELME
-Knodell’e göre fibrozisde kötüleşme olmaksızın nekroinflamatuvar skorda ≥2 derece azalma
-ISHAK skorlama sistemine göre ≥1 derece azalma



• 348 hastada başlangıç ve 240.hf biyopsi sonuçları elde edilmiş
• 240.haftada 348 hastanın; -304 (%87)’ünde histolojik düzelme 

-176 (%51)’sında fibroziste gerileme

• Başlangıçta siroz bulguları olan(ISHAK evre 5,6) 96 hastanın 71(%74)’inde 5. yılda 
siroz bulgularında ≥1 derece azalma yada kaybolma 

• Güvenlik profili oldukça iyi 91 (% 16) hastada yan etki +, sadece 9’unda ciddi yan etki



Dekompanse HBV Sirozlu ve düşük viremili veya
NUC cevabı kötü olanlarda TAF’a geçiş

Zeng A-J, et al. AASLD 2021. 824

Prospektif kohort çalışması, 56 dekompanse HBV sirozu TAF’a geçiş

p < 0.05

p > 0.05

p < 0.05

AASLD 2021

Düşük Viremisi olan Dekompanse KHB hastalarında TAF’a geçildikten sonra Tam Virolojik baskılama oranları artmıştır



Zeng A-J, et al. AASLD 2021. 824

56 dekompanse HBV sirozu TAF sonrası HBsAg, HBV DNA ve Child –Pugh Skorları

p<0.05 p<0.05

p<0.05 p<0.05

Dekompanse HBV Sirozlu ve düşük viremili veya
NUC cevabı kötü olanlarda TAF’a geçiş AASLD 2021

TAF’a geçildikten Child skorlarında anlamlı gerileme ortaya çıkmıştır 



Zeng A-J, et al. AASLD 2021. 824

56 dekompanse HBV sirozu TAF sonrası kreatinin, fosfor, eGFR ve üriner-beta 2MG

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p>0.05

Sonuç: Dekompanse HBV sirozlu ve virolojik cevabı tam olmayan hastalarda TAF’a geçmek 
virolojik cevabı düzeltip karaciğer fonksiyonlarında düzelme sağlamıştır

Dekompanse sirozlularda TAF renal açıdan güvenli bulunmuştur

Dekompanse HBV Sirozlu ve düşük viremili veya
NUC cevabı kötü olanlarda TAF’a geçiş AASLD 2021



HBV ilişkili sirozda Entekavir + Thymosin alpha-1 kombinasyon tedavisinin entekavir monoterapisi ile 
klinik etkinlik ve yan etkiler açısından karşılaştırıldığı sistematik derleme ve meta-analiz

• HBV ilişkili siroza sıklıkla ciddi immun disfonksiyon ve kronik sistemik inflamasyon eşlik etmektedir

• Thymosin alpha-1 (Ta1); 28 aminoasitten oluşan sentetik polipeptid

v Hepatik inflamasyonu azaltır
v T lenfosit matürasyonunu hızlandırır
v Thelper 1 aktivasyonunu sağlar

Yan etkileri
v Geçici muskuler atrofi
v Çoklu eklem ağrısı
v Döküntü
v ALT’de geçici yükselme



7 randomize kontrollü çalışma, 1144 olgu



ETV+ Tα1 kombinasyon tedavisi 
alan grup monoterapi alan grupla 

karşılaştırıldığında  etkili yanıt 
daha yüksek

Monoterapi grubunda yanıtsızlık
oranı daha yüksek



Yan etki ETV+Tα1 kolunda anlamlı olarak daha az



SONUÇ

• HBV ilişkili siroz tanısı olan hastalarda ETV+ Tα1 tedavisi, ETV monoterapisine göre daha yüksek oranda klinik 
cevap ve daha düşük yan etki oranlarına sahiptir

• Ancak bu metaanalize dahil olan tüm çalışma ve hastaların Çin ve komşu bölgerinden olmasından dolayı tüm 
dünya genelinde yapılmış randominize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır



HBV ilişkili sirozun tedavisinde Fuzheng Huayu kapsülünün adjuvan tedavi olarak yeri 
(Sistematik derleme ve meteanaliz)

Fuzheng Huayu kapsül (FZHY); 6 çin bitkisinden oluşan bir kapsül
(Savia Miltiorrhiza, Cordyceps Sinensis, Gynostemma Pentaphyllum, pine pollen, Prunus persica, 
Schisandra Chinensis)

v Özellikle HBV’ye bağlı gelişen KC  sirozunda fibrozu azaltıcı etkisi olduğu gösterilmiş
v HBV’nin mRNA’ya transkripsiyonu aşamasını baskılar
v Mitokondriyal yolağı regüle ederek KC’de apoptizisi engelleyerek
v Anti-lipid peroxidasyonu sağlayarak ve endothel hasarını engelleyerek 
v Hepatik stellate hücre aktivasyonu yaparak ve matriks metalloproteinaz aktivitesi göstererek
v Kollajenin patolojik birikimini bozarak fibrozisi önler



• 19 çalışma, 1769 hasta değerlendirilmiş
• Konvansiyonel tedavi (CT) ile FZHY+CT alan grup karşılaştırılmış

Ø ALT düzeylerini azaltmada
Ø TBİL düzeylerini düzeltmede
Ø Hyaluronik asit skorunda 

düzelme
Ø Prokollajen III skorunda düzelme
Ø Kollajen tip IV skorunda düzelme
Ø Laminin skorunda düzelme
Ø Child-Pugh skorunda düzelme
Ø HBVDNA negatifleşme 

oranlarında artış
Ø Dalak kalınlığında azalma 
Ø Portal ven çapında azalma

FZHY+CT alan grupta anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuş

19 çalışmanın 5’inde yan etkilerden bahsedilmiş
Başağrısı ve döküntü en sık
KC ve böbrek yetmezliği yok



SONUÇ
Kontrol grup ile karşılaştırıldığında FZHY+ Konvansiyel tedavi alan grup 
HBV’ye bağlı siroz bulgularını düzeltmede anlamlı olarak daha etkin 
bulunmuş



Çin’den yapılmış metaanaliz
HBV ilişkili siroz tedavisinde hepatik arter yolu ile Otolog Kemik İliği Kök Hücre (OKİKH) nakli

10 çalışma (9’u dekompanze sirotik hastada) 662 HBV ilişkili siroz hastasında 

286 hastaàStandart tedavi(ST)+OKİKH nakli

336 hastaà Standart  tedavi (ST)

• OKİKH’leri birkaç tip kök hücre içerir 
(Mezenşimal kök hücre, Hepatik progenitör hücreler, Hematopoetik kök hücreler)

• Bu multipotent kök hücreler hasarlı bölgeye giderek hepatosite dönüşebilirler ve birçok sitokin
ve büyüme faktörü sentezleyebilirler

• Bu nedenle OKİKH nakli siroz için potansiyel bir tedavi stratejisi olabilir



Terapötik etkinlik değerlendirme
(T.Bil,ALB,ALT,AST, PT,PTA)

Kombine tedavi alan( ST+OKİKH nakli ) grupta 
anlamlı olarak daha iyi

Hepatik fibrozun değerlendirmesi
Fibroz indeksi olarak (Hyaluronik asit, Laminin, Tip III      

Prokollajen, TipIV Kollajen)
MELD skoru ve Child-Pugh skoru

Kombine tedavi alan (ST+OKİKH nakli) grupta 
anlamlı ölçüde iyileşmiş

Klinik semptomlar 
İştahta düzelme
Assit sıvısında azalma
Abdominal distansiyonda azalma

Kombine tedavi alan( ST+OKİKH nakli ) grupta 
anlamlı olarak düzelme daha yüksek



Yan etki açısından her iki grup arasında anlamlı fark yok



SONUÇ 

• OKİKH nakli  standart tedavi ile birlikte uygulandığında sirotik HBV hastalarında güvenli ve etkilidir

• Karaciğer fonksiyonları ve klinik semptomları düzeltmesinden dolayı OKİKH nakli tedavisi  sirotik HBV 
hastalarında olağanüstü faydalar göstermiştir

• Sirotik HBV hastaları için umut verici tedavi seçeneğidir 



• ‘Kompanse sirotik HBV hastalarında entekavir tedavisinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine etkisi’

• Randominize kontrollü , 161 hasta  
• 5 yıl boyunca her yıl 2 adet anket doldurularak yapılmış

• Karaciğer ilişkili olay olarak; dekompansasyon, HSK, ölüm kabul edilmiş

SONUÇ
-5 yıllık izlemde 45 hastada KC ilişkili olay gelişmiş

-KC ilişkili olay gelişen bireylerde dahi izlem sırasında sağlılkla ilişkili yaşam kalitesi artmış yada stabil kalmış

- Kompanse sirotik HBV hastalarında entekavir tedavisinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmaktadır



ÖZET
Sirotik hastada HBV (antiviral) tedavisi

• Kompanse sirozlu hastalarda à dekompansasyonu engeller

• Dekompanse sirozlu hastalarda à KC naklini geciktirir/ hatta önler

• KC ilişkili ölümleri azaltır, sağkalımda iyileşme

• Fibroz bulgularında gerileme, zamanla siroz bulgularında ters dönme

• HSK gelişimi insidansını azaltır ancak tamamen kaldırmaz



ÖZET

Önümüzdeki yıllarda
• Tanıda; 

*Non invaziv yöntemler 
*HBcrAg daha ön planda yer alacak    

• Tedavide; 
*İmmun disfonksiyonu düzelten İmmunmodulatör tedavilerin 
*Sirotik hastalarda kök hücre tedavileri öne çıkacak



Sabrınız için teşekkürler


