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Literatürdeki YAĞLI KARACİĞER hastalığı terimleri

• Hepatosteatoz
• NAFLD
• NAFL
• NASH
• NAFL+fibrozis
• NASH+ fibrozis
• MAFLD
• Tedavi sırasında gelişmiş yağlı karaciğer?



NAFLD

Gastroenterology. 2020 May;158(7):1999-2014.e1J Hepatol. 2020 Jul;73(1):202-209.

MAFLD







Lancet Gastroenterol Hepatol . 2022 Mar 3;S2468-1253(22)00062-0.



NAFLD’ın histolojik alt tiplerinin (NAFL, NASH) doğal seyri

Torres DM. Clin Gastroenterol Hep 2012



NAFLD’da mortalinin en sık nedeni kardiyovasküler nedenlidir

Biyopsi kanıtlı NAFLD’lı hastaların uzun dönem takibi

Söderberg C, et al. Hepatology 2010;51:595-602.



Tedavi naif hepatit B hastalarında NAFLD ve NASH sık görülür

Huang Y, et al. Front Cell Infect Microbiol . 2022 Jan 17;11:733348..



Hepatit B’de yağlanma sıklığı: Marmara Deneyimi (3182 hasta)

Unpublished data 2022

Kronik Hepa+t B'de karaciğer yağlanması
sıklığı % 54.3

NAFLD

• N=3182

• Ortalama yaş:44.6 ± 12.3

• Erkek/kadın (%): 56.8/43.2

• Fibroscan ile yağlanma tespi] (CAP>238 dB/m)



Yağlı karaciğer ve HBV’nin birlikte bulunması fibrozisin kötüleşmesine yol 
açar fakat aynı zamanda HBV’den fonksiyonel kür şansını arttırır

Journal of Hepatol 2020;73(4):800-806

Karaciğer yağlanması varlığı 
paradoks olarak HBsAg
seroklirensinde 3 kat artış ile 
ilişkilidir. 

Tedavi naif  düşük viremili
(serum HBV DNA <2000 IU/mL) 
normal transaminazlı hastalar, 
3 yıl takip



Steatoz derecesinin artması bağımsız olarak daha düşük HBVDNA seviyesi ile 
ilişkilidir.
Şiddetli yağlanma Kronik hepatitte artmış fibrozis ile ilişkilidir.

• 1202 tedavi naif Kronik Hepa3t B’li hasta
• 601 hepatosteatozlu Vs 601 nonsteato3k (yaş, cinsiyet, an3viral tedavi durumu, 

tedavi süresi bakımından eşleş3rilmiş)
• Tedavi naif hastalarda HBVDNA, yağlanması olanlarda daha düşük (3.0 vs 3.4 log IU 

ml-1, p<0.05, çok değişkenli analizde de bu ters ilişki değişmedi).
• Stetaosis derecesi arSkça, median HBVDNA seviyesinde basamaklı azalış izlendi.
• Şiddetli yağlanma, hafif ve orta düzeyli yağlanmaya göre daha yüksek ileri evre 

fibrozis ile ilişkili idi (%23.2 vs %12.6, p=0.005)

J Viral Hepat . 2018 Jan;25(1):97-104.



Tedavi naif hepaIt B hastalarında NASH varlığı belirgin fibrozis
(≥F2) riskini 2.53 kat arQrır

Huang Y, et al. Front Cell Infect Microbiol . 2022 Jan 17;11:733348..

• Kronik hepaMt B ve NASH’i olan 
hastalarda tek başına kronik 
hepaMt B’si olan hastalara göre 
daha şiddetli fibrozis mevcuNur.



Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease increases risk of 
adverse outcomes in patients with chronic hepatitis B

MAFLD was associated with reduced event-free (p <0.001), HCC-free (p <0.001), and transplant-free survival (p <0.001).



NASH, KHB’de dekompansasyon, HCC, transplantasyon ve tüm 
nedenli mortalite ile ilişkilidir. 

1089 KHB’li hastada, %17 NASH, 13 yıldan uzun süreli takip



Increased risk of hepatocellular carcinoma and mortality in 
chronic viral hepaIIs with concurrent faVy liver

Aliment Pharmacol Ther . 2022 Jan;55(1):97-107.



NASH ve ileri evre fibrozis (AF), sadece AF veya sadece NASH’e göre daha 
yüksek oranda  dekompansasyon, HCC, transplantasyon ve tüm nedenli 

mortalite ile ilişkilidir. 

HR P değeri

NASH-, AF- Referans

NASH+, AF- 1.23 (0.46-2.79) 0.796

NASH-, AF+ 2.30 (1.31-4.05) 0.004

NASH+, AF+ 4.81 (2.59-8.95) <0.001



Yağlı karaciğer, kronik hepatit B’de oral antivirale
tam yanıt oranı ile ilişkili değildir

Liver Int. 2020 May;40(5):1052-1061



Kronik Hepatit B’de NASH rezolüsyonu Düşük BMI ve kilo 
verilmesi ile ilişkilidir (Virolojik faktörlerle değil)

Hepatobiliary Pancreat Dis Int . 2021 Oct;20(5):416-425.

Naiv KHB, 72-hala entecavir alan hastalar



TDF’nin TAF’a değiştirilmesi belirgin kilo alımı ile 
ilişkilidir

These results, suggesting an independent effect of TAF on weight, are of clinical importance as 
increases in weight can impact long-term clinical outcomes such as cardiovascular diseases, 
diabetes, fatty liver or other disorders.

The potential long-term clinical impact of the early, rapid, but transient increase in weight observed 
with TAF remains to be explored.



TDF’nin TAF’a değiştirilmesi belirgin kilo alımı ile 
ilişkilidir

ranging from 1.80 to 4.47 kg/year



96 weeks treatment of tenofovir alafenamide vs. tenofovir
disoproxil fumarate for hepaIIs B virus infecIon

J Hepatol . 2018 Apr;68(4):672-681

LDL kolesterolünde grade 3 artış (LDL>190 mg/dl) 
TAF’da %6 iken bu oran TDF’de %1



NASH’li hastaların 3/5’inde hiperlipidemi mevcut

Yilmaz Y, et al. Turk J Gastroenterol . 2019 Oct;30(10):892-898.



TDF ETV’e göre serum kolesterol seviyelerini anlamlı 
olarak düşürür

• TDF ile tedavi edilen hastalarda ETV’ye göre TC (95% CI: 3%-25%), LDL-C (95% 
CI: 1%-25%) ve HDL-C (CI: 10%-30%)’de %20 düşüş gözlendi. Her iki grupta TG 
düzeyinde düşüş gözlenmedi.

Aliment Pharmacol Ther. 2017 Sep;46(6):599-604



HepaKc Steatosis and SteatohepaKKs in a Large North 
American Cohort of Adults With Chronic HepaKKs B

Am J Gastroenterol. 2021 Aug 1;116(8):1686-1697

420 HBV
Median yaş: 42 
% 62 erkek, 
%80 Asya
%31 NAFLD
%13 NASH

NASH ileri evre fibrozis ile ilişkili idi. Bu nedenle viral supresyona
ek olarak HBV hastalığının progresyonunu engellemek için 
metabolik anormallikleri taramak ve uygun yönetmek 
önemlidir.



TDF ETV’e göre serum kolesterol seviyelerini anlamlı 
olarak düşürür

Aliment Pharmacol Ther. 2017 Sep;46(6):599-604

• Antiviral tedavinin lipid profiline olan potansiyel etkisi kronik hepatit B 
ve kardiyovasküler riski olan hastalıklarda ( yağlı karaciğer, metabolik
sendrom) antiviral seçiminde önemli bir husus olabilir.



• TDF’den TAF’a geçiş;
Total kolesterol, LDL, HDL, non-
HDL ve okside LDL arVşı ile 
ilişkilidir.
Dislipidemi oranında (%33’den 
%39) Şiddetli dislipidemide (%1.4 
à %5.8)
Okside LDL ve non-HDL arMşı 
atheroskleroz gelişimi ile kuvvetle 
ilişkili

PLoS One . 2022 Jan 20;17(1):e0261760.



Dislipidemi, okside lipidler proinflamatuar yolakları ak5ve 
edip NASH ve atheroskleroz progresyonuna yol açabilir.

Hobinger C, et al. Front Cardiovasc Med . 2022 Jan 10;8:824481



Eve götürülecek mesajlar

• Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastaların 1/3’ünde eşlik eden 
karaciğer yağlanması var.
• Kronik Hepatit B’si olan ve NASH+≥F3 fibrozisi olan hastalar en yüksek 

komplikasyon riskine sahip

• TAF’ın kilo alımı ve lipid metabolizması üzerine rölatif olumsuz 
etkisinin uzun dönem sonuçlarının etkisi araştırılmalıdır.


