
 
 

 

HEPATİT B 

Hastalık etkeni nedir? 
Hepatit B, hepatit B virüsünün neden olduğu potansiyel olarak 
yaşamı tehdit edebilecek karaciğer enfeksiyonudur.  
 

Hastalığın önemi nedir? 
 

Erişkin dönemde Hepatit B geçiren kişilerin büyük bir 
bölümünde herhangi bir karaciğer hasarı olmadan iyileşme 
gerçekleşir. Bununla beraber hastaların bir bölümü kronikleşerek 
siroz ve ardından karaciğer kanseri olabilirler.Yaşamının ilk 5 
yılında enfekte olan çocuklarda enfeksiyon genellikle kronikleşir. 

Nasıl bulaşır ? 
 

Hepatitis B virüsü vücut dışında yaşamını en az 7 gün sürdürebilir. 
Enfekte kan ve çeşitli vücut sıvılarının deri veya mukoza ile teması, 
cinsel ilişki, ortak kullanılan kesici, delici aletler ile kişiler 
enfeksiyona yakalanabilirler. 
Enfekte anneden bebeğine hamilelikte, doğum sırası ve sonrasında 
bulaşabilir.  
 

Kimler risk altındadır? 
 

Hepatit B virüsü daha önce bu virüsü almamış ve hepatit B aşısı ile 
aşılanmamış herkese bulaşabilmekle beraber belirli gruplardaha risk 
altındadır.  
 
Risk grupları: 

 Hepatit B aşısı olmayanlar 

 Kılıf: kaput: kondom: prezervatif adlarıyla bilinen 
koruyucu bariyer kullanmadan yapılan her türlü cinsel 
ilişki 

 Ortak kullanılabilecek kesici delici aletler nedeniyle; 
Damar içi uyuşturucu bağımlıları, dövme ve manikür-
pedikür, piercing yaptıranlar 



 Enfekte anneden doğan bebekler 

 Tıbbi nedenli kan ve kan ürünleri kullanan kişiler çünkü 
biliyoruz ki yapılan her türlü teste rağmen pencere 
dönemleri nedeniyle yüzdeyüz güvenli kan yoktur. 

Enfeksiyon bulguları nelerdir? 
 

Akut Hepatit B geçiren kişilerin çoğunda hiçbir hastalık tablosu 
oluşmaz. Belirtiler kişi virüsü aldıktan yaklaşık 75 gün sonra 
gözlenir.Görülebilecek belirtiler şunlardır: 

 Gözler ve deride sarılık 

 Aşırı yorgunluk 

 İştah kaybı 

 Bulantı-Kusma 

 Karın ağrısı 

 Koyu renkli idrar 

 Nadiren akut karaciğer yetmezliği 

 Yaş, kişi, virüs ile ilişkili olarak kronik karaciğer hastalığı, 
siroz, karaciğer kanseri 

Tedavisi nedir? 
 

Hepatit B’nin özel bir tedavisi yoktur. Genellikle hastanede 
yatmayı gerektirmez. Hastalık döneminde dinlenme, yeterli 
beslenme gereklidir.Hepatit B geçiren kişiler herhangi bir ilaç 
almadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.Bu ilaçlar hastalık 
döneminde karaciğere hasar verebilir. Alkolden kaçınılmalıdır. 
Kronik hepatit gelişimi ile pekçok farklı antiviralin hekim 
gözetiminde kullanımı hastalığın ilerleyişini durdurabilir. 

Nasıl korunulur? 
 

Hepatit B’den korunmanın en uygun yolu 1982’den beri 
dünyada kullanılmakta olan HepatitB aşısıdır. Ülkemizde de 
1998’den beri rutin aşı semasına girmiştir.Doğumun ilk 24 
saatinde aşının yapılması korunmada önemlidir. Aşı genellikle üç 
doz halinde uygulanır. 0, 1 ve 6.aylarda uygulama ile %95’in 
üzerinde koruyuculuk sağlanabilmektedir. İğne, şırınga gibi kesici 
delici aletlerin mümkünse tek kullanımlık olması önemlidir. 
Bunun mümkün olamadığı kuaför, berberlerde manikür, pekür, 
tıraş gibi uygulamalarda kullanılan makas vb. gibi  her türlü kesici 
delici aletin kişiye özel olması gerekmektedir. Homoseksüel ilişki 
dahil her türlü cinsel ilişkide bariyer kullanımı önemlidir.  

 

KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanmıştır. 

 


	symptoms

