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Olgu Sunumu
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Olgu Sunumu
Şikayetler/Anamnez 

• Yaklaşık 1 yıldır ellerde şişlik ve ağrı, parmak uçlarında 
soğukluk ve renk değişikliği
• Başlangıçta özellikle geceleri parmaklarda ağrı mevcut
• Son 6 aydır sabah tutukluğu
• Son 1 aydır halsizlik, yorgunluk, kas eklem ağrısı ve ateş 

yüksekliği
• Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuruyor



Olgu Sunumu
Özgeçmiş/Soygeçmiş

vTip 2 DM hastası

• Metformin 850 mg/gün ve glimepirid 2 mg/gün

vEsansiyel hipertansiyon 

• Amlodipin 10 mg/gün

• Küçük yaşlarda sarılık atlattığını ifade ediyor

• Annesinde romatoid artirit tanısı 



Olgu Sunumu
Sistem Sorgusu/Fizik Muayane

Sistem sorgusunda ağız ve göz kuruluğu

FM:

• Genel durum orta/iyi

• TA:127/84 mm/hg

• Nabız: 80 atım/dk, 

• Vücut sıcaklığı ( koltuk altı):37.1 ⁰C 



Olgu Sunumu
Fizik Muayene-2

FM: (pozitif bulgular)

• Eklem muayenesinde hastanın her iki el 
dorsumunda yaygın gode bırakan şişlik

• Kızarıklık, ısı artışı, parlaklık yok

• Cilt hafif kuru görünümlü



Olgu Sunumu
Fizik Muayene-3

• Ellerde MKF ve PIF eklemlerde belirgin, el 
bileklerinde ılımlı hassasiyet

• El parmaklarının distali soluk

•Hastanın diğer eklem muayeneleri dizlerde 
saptanan hafif derecede krepitasyon 
dışında normal sınırlarda



Olgu Sunumu
Fizik Muayene-4

• Baş boyun muayenesi normal
• Kardiyopulmoner sistemi muayenesi normal
• Hepatosplenomegali yok
• Batın muayenesi normal
• Üriner sistem muayenesi normal
• Nörolojik sistem muayenesi normal



Olgu Sunumu
Laboratuvar Sonuçları

Tam kan sayım: 
• Hgb: 12.4 g/dl  
• Plt: 260.000/mm³
• Beyaz Küre Sayısı: 4200/µL  
• Periferik yayması normal sınırlar içinde
• Eritrosit sedimantasyon hızı: 32 mm/saat
• C-reaktif protein: 6.2 mg/dL



Olgu Sunumu
Laboratuvar Sonuçları

Biyokimyasal incelemelerde:
• ALT:31 U/L
• AST :24U/L
• LDH:102 U/L
• Kreatinin: 0.8 mg/Dl
• BUN:25 mg/dL
• CK: 450 U/L 



Olgu Sunumu
Laboratuvar Sonuçları

İmmünolojik laboratuvar incelemeleri:
• RF:72 IU/ml
• CCP (-), ANA +++ pozitif
• Anti ds-DNA antikoru (-)
• Anti-Ro antikoru zayıf pozitif
• Anti-U1RNP ++ 



Olgu Sunumu
Radyolojik İnceleme

•Hastanın çekilen PA el grafisinde sağ 2. ve 
3. MKF ile sol 2. PIF eklemde marjinal 
erozyon +



Olgu Sunumu

• Hastada Romatoid Artrit düşünülüp

• Etanercept (Enbrel/ TNF alfa blokeri) planlanıyor

• Öncesinde bakılan hepatit göstergelerinde

Hbsag (-) 

Anti-Hbs (-) 

Anti-Hbc IgG (+)                 Enf. Hast.Klin. Mik. Poliklinik  



Olgu Sunumu

•HBV DNA istendi ( negatif)

• Viral tedavi açısından risk değerlendirilmesi 
yapıldı



Olgu Sunumu

Düşük risk grubu (< %1 alevlenme) 
HBsAg (+) HBsAg (-) / Anti-HBc (+)

Orta risk
(%1-10)

• Sitotoksik kemoterapi (Antrasiklinler
dışında)

• Düşük potentli anti-TNF:
Etanersept
• Steroidler (orta doz) ≥4 hafta süre ile

10-20 mg/gün
• Proteazom inhibitörleri:

Bortezomib, Ustekinumab

• Antrasiklinler
• Otolog hematopoietik kök hücre

transplantasyonu
• Daha potent anti-TNF: 

Adalimumab, İnfliksimab, 
Golimumab, Sertolizumab

• Proteazom inhibitörleri:
Bortezomib, Ustekinumab

Düşük risk 
(<%1)

• Metotreksat
• Azathioprin
• Steroid (düşük doz <10 mg/gün)
• HBV/HCV koenfeksiyonunda siroz

olmayan, HBsAg<10 IU/ml olan
hastalarda DAA (Direct-Acting 
Antiviral – Doğrudan Etkili
Antiviraller) 

• Sitotoksik kemoterapi
(antrasiklinler dışında)

• Steroid (yükdek doz) ≥20 mg/gün
• Düşük güçlü anti-TNF ajanlar: 

Etanersept
• Tirozin kinaz inhibitörleri: Imatinib, 

Nilotinib, Dasatinib
• HCV için DAA

APASL 2021 GÜNCELLEMESİ



Orta Risk Grubu (%1 - 10 alevlenme)

• TNF-α (alfa) inhibitörleri 

• İnfliksimab, Etanersept, Adalimumab, Sertolizumab

Olgu Sunumu



Olgu Sunumu

SUT 04/09/2019 Değişikliği
• İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan HBsAg 

(+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan 
diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca günde 100 mg lamivudin veya 600 mg 
telbivudin veya 245 mg tenofovir disoproksil fumarat veya 25 mg tenofovir alafenamid fumarat veya 0,5 mg 
entekavir kullanılabilir. İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor tedavisine ilişkin ilaç 
raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilir.

• İmmünsüpresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan kronik 
hepatit B hastalarında tedavi süreleri ve ilaç seçimi kronik hepatit tedavi prensiplerinde belirlendiği şekildedir

• HBsAg negatif olduğu durumlarda HBV DNA pozitifliği ve/veya Anti HBc pozitifliği durumlarında immünsupresif ilaç 
tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalara ALT yüksekliği 
ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın lamivudin veya telbivudin veya tenofovir disoproksil fumarat veya 
tenofovir alafenamid fumarat veya entekavir kullanılabilir. Söz konusu tedavilerin bitiminden sonraki en fazla 12 ay 
boyunca da antiviral tedavi kullanılabilir.



Olgu Sunumu

• Hastamıza tenofovir disoproksil fumarat tedavisi 
başlandı

• 3 aylık takiplere alındı

• RA tedavisi bitiminde ya da ilaç değişiminde risk 
grubu değerlendirilmesi yapılması planlandı

• Tedavi sonlandırılmasında ise 12 ay daha TDF  
devamı planlandı



Türkiye’de Hepatit B 
Prevelansı

• Erişkin nüfusda yaklaşık 15.760.000 kişi HBV ile bir şekilde 
temas etmiş
• Karaciğerinde ccc (covalently closed circular) DNA taşımakta

• Ülkemizde HBV enfeksiyonu orta sıklık
• HBV taşıyıcısı olduğunu bilenlerin oranı düşük

• Bu düşük düzeydeki farkındalığı çözmenin yolu ise, risk 
grubundakilerin taranmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek

18 yaş grubunda 
seroloji

%

HbsAg + 4

AntiHBc IgG Total + 30,6

AntiHBs + 31,9

Turhep çalışması 2015



HBV Alevlenmesi

• HBV alevlenmesi, HBV enfeksiyonu inaktif olan veya 
iyileşmiş hastalarda, viral replikasyonda artışla birlikte 
karaciğer hastalığının ortaya çıkmasıdır

• HBV alevlenmesi asemptomatikten, şiddetli ve fatal 
seyirli kliniğe kadar farklı tablolarla gelebilir ve 
bağışıklığı baskılama tedavisinin veya kemoterapinin 
kesilmesini gerektirebilir

• Tedavinin HBV bağlı karaciğer hastalığı gelişmesi 
sonucu erken kesilmesi ise birincil( malignite ve/veya 
romatolojik hastalık gibi) hastalıktan dolayı morbidite ve 
mortalite artışıyla sonuçlanabilir

Aygen 2018



HBV Alevlenmesi
Serolojik/Moleküler 

HBsAg + / antiHBc + / HBV DNA + HBV DNA artışı

HBsAg + / antiHBc + / HBV DNA - HBV DNA pozitifleşmesi

HBsAg - / antiHBc + Reverse serokonversiyon HBsAg +

HBV DNA + / ancak HBsAg -

HBsAg (+) hastalarda 
• HBV DNA’da başlangıç düzeye göre ≥1 log 10 artış 
•Başlangıçta HBV DNA negatif olup sonradan pozitifleşmesi 
•ALT’de bazal değerin ≥3 katı artış veya ≥100 IU/ml olması (HBV DNA’da artış ile 
birlikte) 
HBsAg (-) Anti-HBc IgG (+) hastalarda 
Daha önce HBsAg negatif olup sonradan pozitifleşmesi (HBsAg reverse 
serokonversiyonu) 
HBsAg negatif /HBV DNA pozitif





Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi İlişkili 
Hepatit B Alevlenmesi

• Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alacak 
tüm hastalar tedaviye başlanmadan önce HBV 
açısından serolojik olarak taranmalı

• Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alacak 
hastalar HBV alevlenmesi açısından düşük, orta 
ve yüksek risk grubuna ayrılırlar

• HBV açısından tedavi başlayıp başlamama ve 
takip kararını 



Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi Alan Hastalarda
HBV Alevlenmesine Sebep Olan Faktörler

• Kişinin HBV açısından seroloji durumu / 
virus yükü

• Bağışıklık sistemini baskılayan tedaviye 
bağlı HBV alevlenme riski, hastanın
hepatit B serolojisi ile yakından ilişkilidir

Aygen 2018



Serolojik Duruma Göre 
Risk Grupları

Risk Durumu HBV Durumu ( Serolojik+/- Moleküler)
Yüksek HBsAg-pozitif, HBeAg-pozitif/negative, 

HBV DNA >2000 IU/mL ( kronik hepatit b 
gibi tedavi açısından)

Orta HBsAg-negatif, Anti-HBc IgG-pozitif, 
Anti-HBs-negatif

Düşük HBsAg-negatif, Anti-HBc IgG-pozitif, 
Anti-HBs-pozitif

Aygen 2018



Bağışıklık Sistemini Baskılayan 
Ajanlar

• Altta yatan hastalığı ve kullanılan bağışıklık sistemini 
baskılayan  ajanın türü, dozu, süresi önemli

• Bağışıklık sistemini baskılayan ajanların HBV 
alevlenme grup türleri:

• Yüksek risk grubu (> %10 alevlenme) 

• Orta risk grubu (%1-10 alevlenme)

• Düşük risk grubu (< %1 alevlenme)



Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi İlişkili Hepatit B 
Alevlenmesi (2021)

HBsAg (+) HBsAg (-) / Anti-HBc (+)

Yüksek risk
(> %10)

• Anti-CD20 monoklonal antikorları:
Rituksimab, Ofatumumab, 

Obinutuzumab
• Steroidler (yüksek doz) ≥4 hafta süre ile

≥20 mg/gün
• Daha potent anti-TNF: Adalimumab, 

İnfliksimab, Golimumab, Sertolizumab
• Antrasiklinler
• Hematopoietik kök hücre

transplantasyonu (allojenik ve otolog)
• HBV/HCV koenfeksiyonu tedavisinde

kullanılan doğrudan etkili antiviraller
(DEA) 

• İmmün checkpoint inhibitörleri:
Anti-PD-1: Nivolumab, Pembrolizumab
Anti-PD-L1: Atezolizumab
Anti-CTLA-4: İpilimumab
• Tirozin kinaz inhibitörleri (orta-ileri): 

İmatinib, Nilotinib, Dasatinib, Erlotinib, 
Gefitinib, Osimertinib, Afatinib

• Anti-CD20 monoklonal antikorları:
Rituksimab, Ofatumumab, 

Obinutuzumab
• Allojenik hematopoietik kök hücre

transplantasyonu



Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi İlişkili Hepatit B 
Alevlenmesi (2021) APASL Güncellemesi

HBsAg (+) HBsAg (-) / Anti-HBc (+)
Orta risk (%1-10) • Sitotoksik kemoterapi (Antrasiklinler

dışında)
• Düşük potentli anti-TNF:

Etanersept
• Steroidler (orta doz) ≥4 hafta süre ile 10-

20 mg/gün
• Proteazom inhibitörleri:

Bortezomib, Ustekinumab

• Antrasiklinler
• Otolog hematopoietik kök hücre

transplantasyonu
• Daha potent anti-TNF: Adalimumab, 

İnfliksimab, Golimumab, 
Sertolizumab

• Proteazom inhibitörleri:
Bortezomib, Ustekinumab

Düşük risk (<%1) • Metotreksat
• Azathioprin
• Steroid (düşük doz <10 mg/gün)
• HBV/HCV koenfeksiyonunda siroz

olmayan, HBsAg<10 IU/ml olan
hastalarda DAA (Direct-Acting Antiviral 
– Doğrudan Etkili Antiviraller) 

• Sitotoksik kemoterapi (antrasiklinler
dışında)

• Steroid (yükdek doz) ≥20 mg/gün
• Düşük güçlü anti-TNF ajanlar: 

Etanersept
• Tirozin kinaz inhibitörleri: Imatinib, 

Nilotinib, Dasatinib
• HCV için DAA

Belirsiz (Daha
fazla çalışma
gereklidir)

Abatasept
Tosilizumab
Ibrutinib
Alemtuzumab
Natalizumab
Okrelizumab
İbritumomab

• İmmün Checkpoint inhibitörleri
• Anti-PD-1: nivolumab, 

pembrolizumab
• Anti-PD-L 1: atezolizumab
• Anti-CTLA-4: ipilimumab



Yüksek Risk Grubu (> %10 alevlenme) 

• B hücre deplesyonu yapan ilaçlar 
• Rituksimab

• Ofatumumab

• Antrasiklin deriveleri
• Doksorubisin

• Epirubisin

• Kortikosteroidler
• Dört haftadan uzun süre, orta/yüksek doz 

kortikosteroid (günde 10-20 mg / > 20 mg) kullanımı 

Aygen 2018



Orta Risk Grubu (%1 - 10 alevlenme) 

• TNF-α (alfa) inhibitörleri 

• İnfliksimab, Etanersept, Adalimumab, Sertolizumab

• Sitokin veya integrin inhibitörleri 

• Abatasept, Ustekinumab, Natalizumab, Vedolizumab

• Tirozin kinaz inhibitörleri 

• İmatinib, Nilotinib

• Antrasiklin deriveleri

• Doksorubisin, Epirubisin

• Kortikosteroidler

• Dört hafta veya daha uzun süre düşük doz (<10 mg) (HBsAg-pozitif/anti-
HBc-pozitif) 

• Dört hafta veya daha uzun süre orta veya yüksek doz (10-20 mg/>20 
mg) (HBsAg-negatif/anti-HBc-pozitif) 

Aygen 2018



Düşük Risk Grubu (< %1 alevlenme) 

• Geleneksel bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler 
• Azatiyoprin, 6-Merkaptopürin, Metotreksat

• İntraartiküler kortikosteroidler
• ≤ 1 hafta

• ≥4 hafta (HBsAg-negative/Anti-HBc –pozitif), düşük doz
(<10 mg)

Aygen 2018



*Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi ve 
hepatit B alevlenme riski: Uzlaşı raporu



Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi ve 
Hepatit B Alevlenme Riski: Uzlaşı Raporu

ÖZET

• Bu uzlaşı raporu, bağışıklık sistemini baskılayan tedaviye 
girecek, hepatit B alevlenme riski olan hastalarda tedavi 
öncesi hepatit B'nin taranması, gerekirse takip edilmesi, 
profilaksisi ve tedavisine ilişkin uzman görüş ve önerilerini 
içermektedir

• Bağışıklık sistemi baskılanan hastalarda hepatit B alevlenme 
riski konusunda farkındalığı arttırmak amacı ile Türkiye'nin 
çeşitli üniversite sağlık araştırma ve eğitim merkezlerinden 
akademisyenler ile bir araya gelerek bu konunun önemini, 
güncel durumu ve konuların güncel literatür verilerini ve 
sunulan çözümleri tartışılmıştır

Aygen 2018



Alevlenen Hastanın Tedavisi

• Kemoterapi veya bağışıklık sistemini baskılayan tedavi 
sırasında HBV alevlenmesi saptanırsa birincil tedavi 
ertelenir veya kesilebilir

• HBV alevlenmesi geliştiğinde en kısa sürede antiviral 
tedavi başlanmalıdır

• HBV DNA'yı güçlü bir şekilde baskılayan, direnç gelişimine
karşı güçlü bir genetik bariyere sahip olan ve hızlı etki
gösteren ENTEKAVİR , TENOFOVİR (TDF, TAF) profilaksi
için tercih edilmelidir

• Tedavi kararı hastanın durumuna, daha önce oral antiviral
alıp almadığına ve renal fonksiyonlara göre belirlenilir



Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedavi ve 
Hepatit B Alevlenmesi Riski: 

Uzlaşı Raporu Sonuç

• Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi nedeni ile hepatit 
B alevlenmesi riski taşıyan hastalarda, lamivudin, adefovir ve 
telbivudin gibi diğer nükleoz(t)id analoglar ile 
karşılaştırıldığında,  HBV DNA’yı güçlü şekilde baskılayan, direnç 
gelişmesine karşı yüksek genetik bariyere sahip ve hızlı etkili 
olan ENTEKAVİR ve TENOFOVİR profilakside tercih edilmesi 
gereken oral antiviral ajanlardır

• Yüksek ve orta risk grubundaki hastalarda ENTEKAVİR ve 
TENOFOVİR 1-3 hafta önce başlanmalı, 3 aylık takiplere 
alınmalı ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavi sonrası 
en az 12 ay tedaviye devam edilmelidir

Aygen 2018



• Individuals with chronic HBV infection (HBsAg
positive) or past exposure (HBsAg negative and
anti-HBc positive) receiving higher risk 
chemotherapy require antiviral prophylaxis using
entecavir or tenofovir.

Doyle J ve Ark. Med J Aust. 2019;210(10):462-468.



Wang B ve Ark. Haematologica. 2019;104(3):435-443. 



Wang B ve Ark. Haematologica. 2019;104(3):435-443. 



KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİT B 
NÜKSÜNÜ ÖNLEME

»Karaciğer yetmezliği ve HSK ülkemizde
halen karaciğer naklinin en önemli
endikasyonuları

»Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine
göre 2010-2019 yılları arasında yaklaşık
11.500 karaciğer nakli yapılmış olup, 
bunların yarısından fazlasının sebebi HBV’ye
bağlı gelişen karaciğer hastalıkları

»Hepatit B immünglobülin (HBIG) ve potent 
nükleozid/nükleotid analoglarının (NAs) birlikte
kullanımı karaciğer nakli sonrası HBV nüksünü
önlemekte, greft ve hasta sağkalımını
arttırmaktadır. 



• HBV nedeniyle karaciğer nakli olan 265 
hastanın dahil edildiği bir çalışmada hastalar; 
HBIG uygulanmadan ETV monoterapisiyle 8 
yıl boyunca takip edilmiş,

• HBsAg negatifliği %92, HBV DNA 
negatifliğinin ise %100 oranında olduğu ve 14 
hastada kalıcı HBsAg pozitifliği bildirilmiş 

• Araştırmacılar, karaciğer nakli sonrası 
dönemde HBIG uygulaması olmadan tek 
başına antiviral tedavi ile HBV nüksünün 
önlenebileceğini ileri sürmüşler

KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİT B 
NÜKSÜNÜ ÖNLEME



SABRINIZ  İÇİN TEŞEKKÜRLER


