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Olgu

• 36 yaş, erkek
• Aktif yakınma yok
• Ek hastalık yok
• Annede ve kardeşte Kr. Hepatit 

B öyküsü, Anne HCC nedeni ile ex
• HBsAg pozitif, HBeAg pozitif, 
• HBV-DNA:460.000 IU/ml
• ALT:65, AST:60, plt:170.000
• Karaciğer USG: Grade 1 

hepatosteatoz
• Karaciğer biyopsisi: HAİ:5, 

Grade:2



Olgu

• Hastaya pegile IFN α2a 180/hafta sc başlandı.

• Tedavinin 6. ayında tedavi cevapsız, Pegile IFN kesildi.



Olgu

• Entekavir 0.5 mg /gün po 

• Tedavinin 1. yılında ALT:44, AST:36, 
• HBsAg: pozitif, HBeAg: pozitif, 
• HBV-DNA: 51.000 IU/ml

• Tedaviye Tenofovir Disoproksil Fumarat 245 mg/gün po eklendi.
• 12. ayda HBV-DNA : negatif



Olgu

• Entekavir tedavisinin 5, tenofovir tedavisinin 4. yılında;

• ALT: 36, AST: 30
• HBsAg: pozitif, HbeAg: pozitif, 
• HBV-DNA: negatif

• 25-Hidroksi Vitamin D: 18 mikrogr/L ↓ , 
• Fosfor:2.5 mg/dl (2.5-4.5)
• PTH:33, TSH:1.8, sT4:1.1
• DEXA L1 L4 T skoru -3.5, BMD:0.800



Olgu

• DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry)

• Osteoporozun (kemik erimesi) kesin olarak saptanabilmesi için x-ışını 
teknolojisinin daha da güçlendirilmiş bir formu

• Kemik mineral yoğunluğunun (BMD) ölçümünde kullanılmakta



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlarına göre T Skoru

• -1 ve üzerindeàNORMAL

• -1 ve -2.5àOSTEOPENİ

• -2,5 /altı àOSTEOPOROZ

• -2,5/altı ve kırık olmasıàCİDDİ OSTEOPOROZ



• Nükleos(t)id analogları kritik 
bir hücre içi konsantrasyonunu 
aştığı zaman , insan mtDNA 
polimeraz aktivitesi inhibe 
olabilir 

• Oksidatif fosforilizasyonu 
bozar

• Hücre disfonksiyonu laktik 
asidoz,nefropati,myopati ile 
sonuçlanır

Kayaaslan B, Guner R. Adverse effects of oral antiviral therapy in chronic hepatitis 
B. World J Hepatol. 2017 Feb 18;9(5):227-241 



• Nükleozid analoglarının renal proksimal tübüller üzerindeki etkisi

• àfosfatüri

• àparatiroid hormonunun aktivitesi

• àkemik rezorpsiyonunda artış 
Wong H, Review article: long-term safety of oral anti-viral 
treatmentfor chronic hepatitis B, Aliment Pharmacol 
Ther.2018;47:730–737.



NA Terrault, Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment and of Chronic Hepatitis 
B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance, Hepatology 2018 ; 67(4): 1560-1599



Tenofovir Disoproksil Fumarat tedavi takibinde:

• Başlangıçta kreatinin klirensi (en az yılda bir tekrar )
• Serum fosfat
• İdrar glukoz ve protein
• Osteoporoz riskli hastada başlangıç ve tedavi sırasında kemik 

dansitometre
• Klinik bulgu varsa laktik asit düzeyi

NA Terrault, Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment and of Chronic
Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance, Hepatology 2018 ; 67(4): 1560-1599



Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde osteoporoz tedavisi :

• Risk faktörlerinin değerlendirilmesi – alkol ve sigaranın bırakılması ile 
fiziksel aktivitenin arttırılması 

• Yeterli protein ve kalori almaları açısından nütrisyonel destek
•
• Vitamin D ve kalsiyum desteği 

• Bifosfonatlar

Yadav A, Carey EJ. Osteoporosis in chronic liver disease. Nutr Clin Pract 
2013;28:52-64. 



Olgu

• Hastaya kalsiyum karbonat+kolekalsiferol ve alendronat 
sodyum+kolekalsiferol tedavileri başlandı

• Tenofovir Disoproksil Fumarat kesildi, 

• Tenofovir Alafenamide (TAF) 25 mg/ gün po başlandı. Böbrek ve kemik 
toksisitesi açısından güvenli ve ulaşılabilir 

Wong H, Review article: long-term safety of oral anti-viral 
treatmentfor chronic hepatitis B, Aliment Pharmacol 
Ther.2018;47:730–737.
uropean Association for the Study of the Liver. Electronic addresseee, 
European Association for the Study of the L. EASL 2017 
ClinicalPractice Guidelines on the management of hepatitis B virus 
infection.J Hepatol. 2017;67:370-398.



NA Terrault, Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment and of Chronic Hepatitis B: 
AASLD 2018 Hepatitis B Guidance, Hepatology 2018 ; 67(4): 1560-1599





• J GastrJ Gastroenterol (2020) 55:811–
823oenterol (2020) 55:811–823

Charlton M.R, An expert review on the use of tenofovir alafenamide for the 
treatment of chronic hepatitis B virus infection in Asia,J Gastroenterol (2020) 
55:811–823



Olgu

• TAF tedavisinin 3. yılı

• ALT:32, AST:21
• HBsAg: pozitif, HBeAg: pozitif
• HBV-DNA: negatif
• Fosfor: 3mg/dl
• 25 hidroksi D vit: 19,62 mikrogr/L (30-100)
• DEXA L1-L4 T skoru:-2.5



Olgu 2

• Malezya’dan

• 55 yaş, erkek, naiv KHB

• İskemik kalp hastalığı, Diyabetes Mellitus

Cheon X, BMC Gastroenterol. 2020; 20: 305
“Black box warning” rash with entecavir - case report

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7501723/


• 4 haftadır Entekavir tedavisi alıyor

• Gövde ve ekstremitelerde yaygın kaşıntılı eritematöz döküntü 

Olgu 2



• Deri biyopsisinde 
akantoz ve orta 
derecede perivasküler 
lenfosit infiltrasyonu

• İlacın kesilmesinden ve 
kısa süreli oral 
kortikosteroidlerden 
sonra tamamen düzeldi



• Entekavir'in kimyasal yapısı; lobucavir, asiklovir ve gansiklovir 
gibi diğer nükleozid analogu antiviral ajanlara benzer; 
hipersensitivite cilt reaksiyonunu tetikleyen aynı immünolojik 
tepki modelini indükler

• Tedavi sırasındaTh hücrelerindeki azalmanın ilaç erüpsiyonunun 
gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmekte

• Sugiura K, et al. Immediate allergy, drug-induced eruption, by entecavir. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2009;23(4):487–489Zhang J-Y, et al. 

• Decreased ratio of Treg cells to Th17 cells correlates with HBV DNA suppression in chronic 
hepatitis B patients undergoing Entecavir treatment. PLoS One. 2010;5(11):e13869.





Teşekkür ederim…


