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Hepatit B: 
Bir Halk Sağlığı Sorunu!

• Dünyada her üç kişiden birinin HBV ile karşılaştığı ve 

yaklaşık 250 milyondan fazla kişide HBV enfeksiyonu 

olduğu bilinmektedir

• Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişinin viral hepatitlere 

bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar 

nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir



Türkiye’ de HBV

- Ülkemizde HBV enfeksiyonu orta sıklıkta

- Taşıyıcı olduğunu bilenlerin oranı düşük….

Turhep Çalışması 2015.

HBV ile tanışmış, yani karaciğerinde ccc
(covalently closed circular) DNA

taşımaktadır



İmmun kontrol= İmmun klirens?

• HBV enfeksiyonu için küratif bir tedavi henüz mevcut olmadığından, genel popülasyonda HBV 
reaktivasyonu için risk altında olan birçok birey bulunmaktadır 

• Çok sayıda ve daha güçlü immünsüpresif ilacın kullanıma girmesiyle HBVr insidansında artış 
gözlenmektedir

Ref:Perrillo RP, Gish R, Falck-Ytter YT. American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of 
hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy.Gastroenterology. 2015;148:221–244



HBV REAKTİVASYONU

Tanım
• İnaktif veya ‘’iyileşmiş’’ bir hastada,
• İmmünosupresif tedavi veya kanser kemoterapisi sırasında artan viral 

replikasyon sonucu
• İmmun rekonstitusyon esnasında karaciğer hastalığının ortaya 

çıkmasıdır



HBV REAKTİVASYONU

HBsAg + / Anti-HBc + / HBV DNA +

HBsAg + / Anti-HBc + / HBV DNA -

HBsAg - / Anti-HBc +

HBV DNA artışı

HBV DNA +

Reverse serokonversiyonu HBsAg+

HBV DNA + fakat HBsAg -



REAKTİVASYON RİSK ORANI

1- SEROLOJİK DURUMUNA GÖRE

2- İMMÜNOSUPRESİF HASTALIKLARA GÖRE

3- İMMÜNOSUPRESİF AJANLARA GÖRE

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



1- SEROLOJİK DURUMUNA GÖRE
REAKTİVASYON RİSK ORANI

İmmünosüpresif tedaviye bağlı HBV reaktivasyon riski, 
hastanın hepatit B serolojisi ile yakından ilişkilidir

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



AntiHbs titresi önemli mi?

• 29 Lenfoma hastası, RTXM 
RTXM sonrası Anti-Hbs titresi azalıyor.
AntiHBs > 100 IU % 0 reaktivasyon
AntiHBs < 100 IU % 5 reaktivasyon. 

• 108 lenfoma hastası, RTXM 
Antiviral proflaksi ve AntiHBs > 100 olan hiçbir hastada reaktivasyon gelişmedi
AntiHBs < 100 IU  6. ayda % 8.3 reaktivasyon, 24. ayda % 17.3 reaktivasyon. 

1.Ann Hematol (2012) 91:1007–1012
2. High Titers of Anti-HBs Prevent Rituximab-Related Viral Reactivation in Resolved Hepatitis B Patient With Non-Hodgkin’s Lymphoma
Journal of Medical Virology 88:1010–1017 (2016)



• Reaktivasyon sıklığı
-HBsAg pozitif  %10-70
-HBsAg negatif %1-9 (özellikle RTXM alıyorsa risk artıyor)

• Antiviral proflaksi reaktivasyon riskini % 84-87 düşürür

AGA Institute Guidelines on Hepatitis B Reactivation (HBVr): Clinical Decision Support Tool, 2015



2- İMMÜNOSÜPRESİF HASTALIKLARA GÖRE
REAKTİVASYON RİSK ORANI

Malign, enflamatuvar ve otoimmün hastalıklar HBV 
reaktivasyonu insidansında belirleyici rol oynar.

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



HCC

• HCC, en yaygın beşinci kanser ve kansere 
bağlı ölümlerin üçüncü önde gelen 
nedenidir

• HCC hastalarının yaklaşık %85'i kronik 
hepatit B virüsü (HBV) ile enfektedir

• HBVr TACE, hepatik arter infüzyon 
kemoterapisi (HAIC) ve radyofrekans
ablasyonu (RFA) sonrasında meydana 
gelebilir

• Transarteriyel kemoembolizasyon (TACE) 
şu anda orta veya ileri evre HCC'li hastalar 
için standart cerrahi olmayan tedavidir

• HBVr insidansı; TACE %4-40, RFA  %5.6



• 2012-2016  HBV-DNA negatif (HBV DNA < 103 kopya/mL), HBsAg pozitif olan 119 
hastaya, rezeke edilemeyen HBV ile ilişkili HCC nedeniyle TACE prosedürü uygulandı 

• 51 hasta antiviral aldı, 47 hasta antiviral olmayan gruba dahil edildi 
• Antiviral grup entecavir antiviral tedavisi aldı
• HBV reaktivasyonu, antiviral almayan grupta 11 hastada (11/47, %23.4), ancak antiviral 

grupta sadece 3 hastada (3/51, %5.9, P < .05) meydana geldi.





Yüksek riskli Orta riskli Düşük riskli

>%10 %1-10 <%1

İmmünosüpresif ilaç sınıflarına 
göre HBV reaktivasyon riski 

değişmektedir

3- İMMÜNOSÜPRESİF AJANLARA GÖRE
REAKTİVASYON RİSK ORANI

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



HBVr'nin taranması ve yönetimi için kılavuzlar?

Guidelines Tarama Öneri

American Association for the Study of Liver 
Diseases (AASLD, 2018) 

Tüm hastalar Kronik enfeksiyon: proflaksi
Çözülmüş enfeksiyon: profilaksi veya pre-emptive tedavi, hastalar  
anti-CD20 antikor tedavisi alırken profilaksi

The Asian Pacific Association for the Study 
of the Liver (APASL, 2016) 

Tüm hastalar HBsAg(+) : profilaksi; 
Çözülmüş HBV+ tespit edilebilir HBV DNA'sı: profilaksi; 
tespit edilemeyen HBV DNA'sı: anti-CD20 antikor tedavisi veya kök 
hücre nakli dışında pre-emptive tedavi

American Gastroenterological Association 
(AGA, 2015) 

Orta veya yüksek HBV-r riski olan 
hastalar

Yüksek ve orta risk: profilaksi; 
Düşük risk: rutin profilaksi önerilmez

European Association for the Study of the 
Liver (EASL, 2017)

Tüm hastalar Çözülmüş HBV, yüksek risk: profilaksi; Çözülen HBV, orta ve düşük 
riskli: pre-emptive tedavi (her 1-3 ayda bir HBsAg ve HBV DNA 
izlem



• Refrakter RA’li bir hasta
• 72 yaş kadın hasta, 30 yıllık RA öyküsü var
• HBsAg (-), Anti-HBc Ig Total (+), HBV-DNA (-)
• Anti HCV (-), HIV (-), ALT (N)
Abatacept 750mg  0,2,4 hf.--- her 4 haftada bir
Prednizolon 10 mg/gün
Leflunomide 20 mg/gün

Journal of Hepatology 2012 vol. 56 j 1420–1429

OLGU



Kimlere 
proflaksi 
verelim?



Asian Pacific Association for the Study of the Liver 2021





YETERİNCE TARAMA YAPIYOR MUYUZ?  

• Türkiye’de immünsüpresif tedavi veren hekimlere uygulanan bir 
anket çalışması 

 KT/HBV Reaktivasyonu arasındaki ilişkinin farkında olma?
% 80.7 vs % 19.3

 KT öncesi tarama?
% 59 Mutlaka / % 18.1 Arasıra / % 22.9 Hiçbir zaman

 Rutin taramalarda hangi testleri kullanırsınız?
% 45.8 HBsAg
% 31.3 HBsAg ve anti-HBs
% 22.9 HBsAg, anti-HBc IgG ve anti-HBs

Ref: Turker K, et al. Eur J Intern Med 2013;24:e90–92



Anti-CD20 Antikorları—Rituximab ve Ofatumumab
• CD20’ye (B-hücre markeri) karşı monoklonal antikor 

• B-hücre sayısını ve antikor seviyelerini azaltır 

• NHL, romatolojik hastalıklar ve vaskülit

• Artan sıklıkta CHOP-R, EPOCH-R rejimlerinin bir parçası olarak   kulanılmaktadır

CHOP-R = rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone

EPOCH-R = etoposide, doxorubicin, vincristine, cyclophosphamide, prednisone, rituximab)

• HBVr; Rituksimab içeren tedavi gören HBsAg(+) hastalarda %33-65, HBsAg negatif ve antiHBc pozitif  %6-24

• Ofatumumab veya rituksimab içeren tedaviler uygulanan tüm hastaların HBVr için taranması ve HBsAg(+) veya HBcAb(+) 

hastalarının HBVr’yi önlemek için profilaktik antiviral tedaviye başlaması önerilmektedir 

Hwang JP, Ferrajoli A, Lok AS. Hepatitis B Reactivation After Chemoimmunotherapy: Screen Before Treatment. Lancet (2021) 397(10273):510. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00210-5

Di Bisceglie AM, et al. Recent US Food and Drug Administration Warnings on Hepatitis B Reactivation With Immune-Suppressing and Anticancer Drugs: Just the Tip of the 
Iceberg? Hepatology (2015) 61(2):703–11. doi: 10.1002/hep.27609



Kortikosteroid

• Kortikosteroid kullanımı ile HBVr riskinin doza ve zamana bağlı olduğu kabul 
edilir

• >4 hafta, >20 mg/gün prednizon tedavisinin yüksek risk ile ilişkilidir
• 50 HBsAg(+) lenfoma hastası üzerinde yürütülen kortikosteroid tedavisi alan 

veya almayan aynı kemoterapötik rejim uygulanan hastalardaki HBVr oranını 
karşılaştırıldığı randomize bir çalışmada 9. ayda HBVr kümülatif insidansının
kortikosteroid tedavi grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğunu 
bildirmiştir

Notsumata K, Nomura Y, Tanaka A, Nomura Y, Ueda T, Sanada T, et al. Efficient Prophylactic Management of HBV 
Reactivation by an Information Technology Encoding System: Results of a 6-Year Prospective Cohort Study. Intern
Med (2020) 59(20):2457–64. doi: 10.2169/internalmedicine.4445-20



Kortikosteroidler HBV replikasyonunu esas olarak iki mekanizma 
yoluyla arttırır. 

- İnterlökinlerin inhibisyonu yoluyla hücresel bağışıklığı baskılarlar , 
bu da daha sonra T ve B hücre proliferasyonunu önler

- HBV genomunda bulunan glukokortikoide yanıt veren elementi 
uyararak  T hücresi aracılı bağışıklık üzerinde doğrudan baskılayıcı bir 
etki uygular

-Kortikosteroidlerin ayrıca otofajiyi indükleyerek HBsAg 
sekresyonunu artırabildiği bildirilmiştir
Kelling M, Sokol L, Dalia S. Hepatitis B Reactivation in the Treatment of Non-Hodgkin Lymphoma. Cancer 

Control (2018) 25(1):1073274818767879. doi: 10.1177/1073274818767879

Kortikosteroid



Antrasiklinler

• Doksorubisin ve epirubisin gibi antrasiklinler de yüksek HBVr riskiyle 
ilişkilendirilmiştir

• Bu kemoterapötik ilaç sınıfı, lenfoma, mesane kanseri, yumuşak doku 
sarkomu, lösemi, meme kanseri ve multipl miyelom dahil olmak üzere 
çeşitli solid ve hematolojik kanserleri tedavi etmek için uygulanır

• Bu ilaçlar sıklıkla rituksimab gibi diğer immünosupresif veya 
kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığından, HBVr
için antrasiklin ile ilişkili riskleri değerlendirmek zordur



HBV REAKTİVASYONU

HBV reaktivasyonu asemptomatikten, şiddetli ve fatal seyirli
kliniğe kadar farklı tablolarla gelebilir

İmmünosüpresyon veya kemoterapinin kesilmesini
gerektirebilir

Tedavinin erken kesilmesi ise primer hastalıktan dolayı
morbidite ve mortalite artışıyla sonuçlanır

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



HEPATİT B REAKTİVASYON PROFİLAKSİSİ NASIL UYGULANIR? 

 Profilaksi, pre-emptif stratejilerden daha etkindir

 HBV profilaksisine, mümkünse immünosüpresif tedaviden önce (1-3 hafta)
veya en azından immünosüpresif tedaviyle eş zamanlı başlanmalıdır

 Profilaktik tedavi süresi immünosüpresif tedaviler kesildikten en az 6 ay
verilmeli ve B hücre tüketen tedaviler veya antiviral profilaksi ile rejim alan
hastalar 12-18 ay daha devam ettirilmelidir

 Tüm HBsAg (+) pozitif hastalar, profilaksi ya da tedavi için Entekavir ya
da Tenofovir almalıdır

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69
Hara T, Oka K, Iwai N, Inada Y, Tsuji T, Okuda T, et al. Hepatitis B Virus Reactivation 55 Months Following Chemotherapy Including Rituximab and Autologous Peripheral Blood Stem Cell
Transplantation for Malignant Lymphoma. Intern Med (2021) 60 (3):417– 21. doi: 10.2169/ internalmedicine.5678-20

https://doi.org/10.2169/internalmedicine.5678-20




ALGORİTMA 

Ref: Aygen B, et al. Turk J Gastroenterol 2018; 29: 259-69



Hepatit belirteçleri negatifse;

• 0,1.6. aylarda çift doz ( 40 µg ) aşı (Anti HBs >10, <100 IU)
• Aşı programı (mümkünse immünsüpresyon tedavi başlanmadan önce 

aşı programına başlanmalı ve tamamlanmalı)
• Çünkü immünsüpresyon tedavi başlanan hastalarda muhtemelen aşı 

yanıtı düşük olacaktır
• İmmünsüpresyon hastalarda Anti HBs yanıtını sağlamak için daha 

yüksek doz ya da güçlendirilmiş aşı gerekebilir

EASL 2017



HBVİZYON PROJESİ

HBV reaktivasyon risk yönetimi için;

• Farkındalık yaratmak
• İmmünsupresif hastalarda HBV tarama oranlarını 

artırılabilmek
• Profilaksinin gecikmeksizin uygulanabilmesini sağlamak 

amaçlarıyla
• Farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasını organize 

eden bir sistem olarak tasarlamıştır!

Ref :  Köksal AS.,et al. Acta Gastroenterol Belg. 2019 Apr-Jun;82(2):279-284.



Romatoloji

Hematoloji

Onkoloji

Enfeksiyon Hastalıkları/ Gastroenteroloji

Dermatoloji

Nöroloji

Dahiliye



ÖZETLE….
• İmmunsupresif tedavi alacak hastalarda viral seroloji mutlaka bakılmalı…

• Alacağı KT rejimine ve seroloji durumuna göre risk analizi yapılmalıdır.

• Steroid----HBV taramasının çok fazla yapılmadığı bir ilaç grubudur.

• TDF, TAF, ETC etkinlikleri ve yüksek genetik direnç profilleri nedeni ile

profilaksi veya tedavide tercih edilmesi gereken antivirallerdir.



ÖZETLE….

• Profilaksiye immünsüpresif tedaviden 1-3 hafta önce veya eş zamanlı başlanmalı,

immünosüpresyon boyunca ve sonrası 12 ay devam edilmelidir.

• Profilaksi başlanan hastalar immünosüpresyon boyunca ve sonrasında 12 ay süreyle 3 ayda bir

KCFT ve HBV DNA ile takip edilmelidir.

• Profilaksi almıyorsa immünosüpresyon boyunca ve sonrasında 6-12 ay, 1-3 ayda bir KCFT, 3 ayda

bir HBV DNA ile takip edilmelidir



TEŞEKKÜR EDERİM
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