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Olgu

• 50 yaş, kadın 

• Karaciğer enzim yüksekliği 

• Anti HCV (+)

Laboratuvar
• HBsAg: Negatif
• Anti-HBs: Negatif 
• Anti Hbc Ig G: Pozitif 
• Anti-HDV: Negatif 
• ALT:88 U/L , AST:89 U/L 
• AFP:7
• PLT:180.000 mm3



• HCV RNA PCR: 568 000 IU/L 

• ABD USG: Karaciğer parankim ekojenitesi artmış 

• Genotip 1b

• Tedavi naiv, non-sirotik kronik aktif hepatit C infeksiyonu

• Ombitasvir+Paritegravir+Ritonavir/Dasabuvir kombinasyonu



• Tedavi sonu 3. ay 

• AFP:6,9

• PLT:209.000 mm3

• HCV RNA PCR: Negatif 

• ALT:78 U/L à 98 U/L

• AST:79 U/Là 99 U/L



• 50 yaş, kadın 

• Karaciğer enzim yüksekliği 

• Anti HCV (+)

Laboratuvar
• HBsAg: Negatif
• Anti-HBs: Negatif 
• Anti Hbc Ig G: Pozitif 
• Anti-HDV: Negatif 
• ALT:88 U/L , AST:79 U/L 
• AFP:7
• PLT:180.000 mm3 



• HBV DNA: 122 000 IU/L

• Anti Hbe: Pozitif

• Karaciğer biyopsisi: HAİ=6, Fibrozis=3

• Tenofovir disoproksil fumarat

• 3. ayda  HBV DNA= Negatif



• Kronik Hepatit C ve Hepatit B dünya genelinde ciddi bir halk 
sağlığı sorunudur. 

• HCV ve HBV koinfeksiyonu, her iki virusun da geçiş yolları ve 
risk gruplarının benzer olması nedeniyle nadir değil. 

• Koinfeksiyon oranları her virusun endemik olduğu coğrafi 
bölgelere göre değişiklik gösterir. 

Sagnelli E, Sagnelli C, Macera M, Pisaturo M, Coppola N.
An update on the treatment options for HBV/HCV coinfection. 

Expert Opin Pharmacother 2017;18:1691-1702 



Çalışmalarda; 

• HBV taşıyıcılarının %5-7 sinde HCV pozitifliği

• Anti HCV pozitif olanların %2-10’unda HBV pozitifliği

Potthoff A. Expert Opin Pharmacother 2010;11:919-28
Chu Cj. J Gastroenterol Hepatol 2008  
Potthoff A. Expert Opin Pharmacother 2010 



• 2013 – 2017

• %11 HBV, %16 HCV, %6 HBV-HCV

• Yıllar içinde koinfeksiyonda anlamlı artış
• < 20 yaş 
• Kadın hasta



• HCV/HBV koinfeksiyon oranı HCV 
veya HBV monoinfeksiyon
oranlarından yüksek değil

• Ülkemizde prevelans yaklaşık 
974/100.000

• HCV RNA ve HBV DNA’nın 
birlikte pozitif olduğu hastalarda 
(%87,5’inde) HCV infeksiyonu
baskın bulunmuştur. 



En önemli bulaş yolu parenteral yol

Risk grupları;

– IV ilaç bağımlıları

– Hemodiyaliz hastaları 

– Organ transplantasyonu olanlar 

– HIV pozitifler 

– B-talasemi hastaları 

Koinfeksiyonu olan hastalarda ilerleyici karaciğer hastalığı, siroz ve hepatosellüler Ca 
gelişme riski monoinfeksiyona göre daha yüksek

Konstantinou D.Ann Gastroenterol 2015; 28 (2): 221-228 



Koinfeksiyon için bağımsız risk faktörleri

Diş tedavisi 
öyküsü 

Cerrahi işlem 
öyküsü

Hemodiyalize 
girmek 

Kan 
taransfüzyonu

öyküsü

Aygen B et al. 15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease. 
Berlin. Germany June 26th to 28th 2015 



Viruslar eş zamanlı olarak alınabilir. 

Önceden HCV veya HBV ile kronik infeksiyonu olan bir 
hastaya HCV ya da HBV’nin bulaşı olabilir. 

Süperinfeksiyon, koinfeksiyon gelişiminde en yaygın  
mekanizmadır.

HCV süperinfeksiyonu, HBV süperinfeksiyonundan daha 
sık görülür. 

Konstantinou D, Deutsch M. The spectrum of HBV/HCV coinfection: epidemiology, 
clinical characteristics, viral interactions and management. 
Ann Gastroenterol. 2015;28:221–228. 

Jamma S, Hussain G, Lau DT. Current concepts of HBV/HCV coinfection: 
coexistence, but not necessarily in harmony. Curr Hepat Rep. 2010;9:260–269.



Patogenez

• HBV, çekirdek içerisinde çoğalan DNA virusu

• HCV, hepatositlerin sitoplazmasında çoğalan 
RNA virusu

• Her ikisi de RNA replikatif ara maddelere 
sahiptir ve koinfekte hücrelerde etkileşime 
girerek değişken viral ekspresyona ve 
serolojik yapılara yol açabilir. 



Fare modellerinde HCV core proteininin akut ve kronik HBV infeksiyonu durumunda 
HBV replikasyonunu ve HBsAg expresyonunu engellediği gösterilmiş.

Klinik gözlemsel çalışmalarda genellikle HBV virusunun replikasyonunun HCV virusu 
tarafından baskılandığı belirtilmekte

Uzun süreli gözlemsel çalışmalarda virolojik paternin çok farklı şekillerde 
görülebileceğini gösterilmiş.

Koinfeksiyonda viremi seviyeleri monoinfeksiyona göre daha düşük

Koinfeksiyonda spontan viral klirens oranlarında artış mevcut

HCV klirensi koinfeksiyonda % 46.4, monoinfeksiyonda % 14.4 olarak bildirilmiş

Marot A, Belaid A, Orlent H, Sersté T, Michielsen P, Colle I, et al. 
Characteristics of patients with hepatitis B virus and hepatitis C 
virus dual infection in a Western European country: 
Comparison with monoinfected patients. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2017;41:656–663. 
Xiong H, Rong X, Wang M, Xu R, Huang K, Liao Q, et al. HBV/HCV co-infection is associated with
a high level of HCV spontaneous clearance among drug users
and blood donors in China. J Viral Hepat. 2017;24:312–319. 



Bulaşma yolu, karşılaşma yaşı, konak immun yanıtı, iki virustan hangisinin 
önce alındığı ya da birlikte alınıp alınmadığı ve viruslara ait faktörler

Akut Koinfeksiyon: HCV ve HBV’nin aynı anda akut hepatit tablosuna 
neden olması 

HCV Süperinfeksiyonu: KHB hastasında akut HCV enfeksiyonu 

HBV Süperinfeksiyonu: KHC hastasında akut HBV infeksiyonu

Okkült HBV infeksiyonu: KHC hastasında gizli HBV infeksiyonu

Kronik Koinfeksiyon: KHC ve KHB tablosunun bir arada bulunması 



Akut HCV/HBV koinfeksiyonu

Çok nadir, genellikle IV ilaç bağımlılarında 

Akut koinfeksiyonda HBsAg nin saptanması gecikebilir ve HBs antijenemisi 
monoinfeksiyona kıyasla daha kısa sürebilir.

Kronikleşme oranı monoinfeksiyonla benzer olarak bulunmuş

Bazı hastalarda bifazik ALT yüksekliği

Akut infeksiyon sonrası her iki virusta spontan klirens gelişebilir.

Konstantinou D.Ann Gastroenterol 2015; 28 (2): 221-228
Yan BM. Can J Gastroenterol 2005;19:729-730



HCV süper infeksiyonu

HBV infeksiyonunun endemik olduğu Asya, Güney Amerika ve Sahra altı 
Afrika’da daha sık

Kronik HBV infeksiyonu olanlarda HCV süper infeksiyonu geliştiğinde HBeAg 
serokonversiyonu ve hatta HBsAg klirensinin görülebileceği beliritilmiş

Fulminan hepatit gelişimi nadir olmasına rağmen monoinfeksiyon varlığına 
göre daha sık

Uzun süreli takiplerde HCV süper infeksiyonu varlığının siroz ve HCC 
gelişmesi açısından HDV süper infeksiyonu ve aktif HBV infeksiyonuna 
kıyasla daha riskli olduğu gösterilmiş. 

Sagnelli E. Hepatology 2002;36:1285-1291



HBV süper infeksiyonu

Daha az sıklıkla görülmekte

Kronik HCV infeksiyonu olan hastalarda karaciğer fonksiyonlarının akut 
bozulması ile ilişkili olabileceği ve fulminan hepatit riskinin 
artırabileceği 

Tablo daha ciddi seyredebilir

Sagnelli E. Hepatology 2002;36:1285-1291



Okkült HBV infeksiyonu

Kronik HCV infeksiyonu olanlarda okkült hepatit B varlığı %50’ye kadar 
ulaşabilmekte

Okkült HBV infeksiyonu varlığının ilerleyici karaciğer hastalığı ve HCC gelişim 
riskini arttırdığı vurgulanmakta

Georgiadou SP. J Viral Hepat 2004;11:358-365
Torbenson, M., Thomas D. L. (2002). 
Occult Hepatitis B. The Lancet infectious diseases, 2(8) 479-486



Tedavi

Tedavi kararı vermek için en önemli konu baskın virusu tespit etmektir. 

Bu nedenle HBV DNA ve HCV RNA tetkikleri istenmeli

Şu an olan veya daha önceki HBV infeksiyonu varlığını;  HBsAg ve Anti-HBc bakarak 
taranmalı

DEA ile tedavi ve takip sonrasında hepatit alevlenmesi ya da HBV reaktivasyonu klinik 
ve laboratuar bulguları (örn. HBsAg, HBV DNA, serum aminotransferaz, bilirubin) 
gelişirse şu an olan veya daha önceki HBV infeksiyonu varlığı için izlenmeli



Aktif HCV infeksiyonu varsa; 

• Bu durumda tedavi seçenekleri monoinfekte hastalardaki gibi (SUT’a
uygun; Oral antiviral tedavi) 

• Bu hastalar HBV reaktivasyonu açısından takip edilmelidir. 

Aktif HBV infeksiyonu varlığında; 

• Bu hastalar da monoinfekte hastalarda olduğu gibi nükleos(t)id analogları
ile tedavi edilirler (Lamivudin, Tenofovir, Entekavir). 



Hem HCV RNA hem de HBV DNA pozitif ise; 
Sofosbuvir/Ledipasvir: 
• Lamivudin ve Entekavir ile birlikte kullanılabilir .

• Tenofovir ile kombinasyonunda Tenofovir konsantrasyonunu artırabilir (Bu uyarı 
özellikle emtristabinle kombine HIV tedavi protokollerinden). 

Ombitasvir/paritepravir/ritonavir+Dasabuvir: 
• Lamivudin, Tenofovir ve Entekavir ile birlikte kullanılabilir. 

Glekaprevir/pibrentasvir:
• Lamivudin, Tenofovir ve Entekavir ile birlikte kullanılabilir.

www.hep-druginteractions.org 











82 koinfekte hasta ile yapılan çok merkezli çalışmada 
(Oral antiviral tedavi kullanılmayan dönem); 

• 27 Hasta Peg-IFN + Ribavirin tedavisi

• Tedavi sırasında HBVDNA reaktivasyonu 7 hastada 

• Kalıcı viral yanıt oranı: %70.8 

• HBV infeksiyonu için tedavi başlanan grupta HCV reaktivasyonu
görülmemiş. 



• PegIFN

• HBV ve HCV baskılaması

• Reaktivasyon riski düşük



Teşekkür ederim…


