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Karaciğer nedir ? 

   Karaciğer vücudun en büyük 
ve en önemli organlarından 
biridir.  

    

  Karaciğerin 500’den fazla 
görevi vardır ve karaciğersiz 
bir yaşam düşünülemez 

   

   



Karaciğerin görevleri 
  

         Karaciğer, günün yirmi dört saati   

         vücudumuzun düzgün çalışması için birçok  

         görevi yerine getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

    Elektrik süpürgesi gibidir!   

    Kanımızdan zehirleri temizler. 

 



     Depo gibidir !  

       Vitaminleri ve mineralleri depolar . 

 

      Vücut yapıcısı gibidir !  

   Vücudumuzu güçlendirecek ve 
kaslara sağlık kazandıracak maddeleri 
doğru miktarlarda üretir. 



             Ölçme aleti gibidir!  

       Aldığımız ilaçları düzenler, işe yarar şekilde  

         kullanılmalarını sağlar.  

 

       Bazı ilaçların görevlerini yapabilmeleri için onları  

         düzenler ve işlevleri bittiğinde vücuttan uzaklaştırır 

 

        Aynı zamanda hormonları düzenler. 

  



        Fabrika gibidir!  

    Sindirim için önemli bir salgı olan safrayı üretir. 

 



 Gaz istasyonu gibidir!  

  Doğru miktarlardaki şeker ile vücudun yakıtını dolu tutar. 

 



HEPATİT NEDİR ? 

  

 'Hepatit' iltihaplanmış karaciğer demektir. Hepatit 
nedenleri; 

mikroplar 

kimyasal maddeler 

bazı ilaçlar 

çok fazla alkol almak  olabilir.  



Diğer Sarılıklar 
  

 Yenidoğan bebekteki sarılık 

 

 Safra kesesi taşı nedeniyle olan sarılık 

 

 Başka nedene bağlı olarak (tümör gibi) 
oluşan karaciğer bozukluğuna bağlı sarılık, 

 

  BULAŞICI SARILIK DEĞİLDİR !! 



Viral Hepatit (Bulaşıcı Sarılık) 

  

Hepatit A  

Hepatit B 

Hepatit C 

Hepatit D 

Hepatit E 

  …….. ve diğer 

        virüslerin (mikropların) neden olduğu 

        hastalıklardır. 

 

  



   

 

B – C – D tipi sarılık mikropları,  

 bazen kronik=müzmin=uzun süreli  sarılık hastalığına yol açabilir 



Kronik hepatit =Müzmin bulaşıcı sarılık  hastalıkları neden bu kadar önemli ? 

 

• Uzun zaman içerisinde karaciğer yetersizliğine yol 
açabilirler 

 

• Karaciğer sirozuna yol açabilirler 

 

• Karaciğer kanseri gelişme riski, bu hastalıkların 
bulunmadığı kişilere göre çok daha fazladır !  



    

 

   Kronik=müzmin sarılık hastalığı olan kişilerin dış görünüşünde 
genellikle bir farklılık yoktur, çoğunlukla klinik belirti de vermezler 



Kronik Hepatit B Hastası Sadece Gribal Enfeksiyon 



Bu nedenle ; 

   Bir kişide sarılık hastalığı olup olmadığını  

   ve hangi tip sarılık geçirildiğini anlamanın tek yolu 

     KAN TETKİKİ YAPILMASIDIR ! 



HEPATİT  A  VİRÜSÜ ile oluşan  
A Tipi Bulaşıcı Sarılık 



A tipi sarılık bulaşma yolu: 

Büyük abdest ile atılan  

mikrobun ağız yoluyla  

başkalarına bulaşması 
 Kanalizasyon !! 

 Tuvalet eğitimi 

 El yıkama eğitimi 

 



BU NEDENLE ELLERİNİZİ ÖZELLİKLE;  

 

• Yemek hazırlamadan önce 

• Yemek yemeden önce 

• Tuvalete gittikten sonra 

• Çiğ yada hazır yiyecekleri tutmadan önce 
ve sonra 

 MUTLAKA YIKAYIN 



 A Tipi Bulaşıcı Sarılık Hastalığının Belirtileri Nelerdir 

 

 Halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı 

 Bulantı, kusma, karın ağrısı 

 Ateş yüksekliği 

 

 Gözlerin beyazında sararma 

 Ciltte sararma 

 

 İdrar renginin koyulaşması (çay rengi) 

 Büyük abdestin renginin açılması (kül rengi) 

 



 

 

             B ve C tipi sarılık  



Hepatit B ve Hepatit C (B ve C tipi Sarılık) 

 

• Bulaşma yolları birbirine benzer 

• Kronik=müzmin=uzun süreli sarılık hastalığına  neden olurlar 

• Uzun yıllar sonra Siroz’a  

 ve Karaciğer Kanserine neden olabilirler 



Hepatit B = B tipi bulaşıcı sarılık hastalığı 

 

• Bebeklik veya küçük çocukluk yaşlarında bulaşmış ise 
müzminleşme olasılığı çok yüksektir (%75-90) 

   

• Erişkin yaşta geçirilirse müzminleşme riski düşer (%5) 



Dünyada  B Tipi Sarılık Hastalığının yaygınlığı 

           

Dünyada 2 milyardan fazla kişi B tipi sarılık mikrobuyla karşılaşmıştır 

           

Dünyada yaklaşık 400 milyon kişi müzmin B tipi sarılık hastasıdır  

 

Her yıl bu kişilerin %25-40’ı (500 bin-1.2 milyon kişi) özellikle siroz, karaciğer 
kanseri gibi  B tipi sarılık mikrobunun  neden olduğu karaciğer hastalıkları 
nedeni ile ölmektedir. 

 

 

B tipi sarılık mikrobu, sigaradan sonra ikinci sıradaki kanser yapıcı etkendir 

 

 



Türkiye’de farklı bölgelerdeki B tipi sarılık  taşıyıcılık oranları 
 ( yüzde olarak) 
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 B ve C TİPİ SARILIK MİKROPLARININ 

BULAŞMA YOLLARI  



Mikrobu taşıyan veya hasta 
olan gebeden  

çocuğuna 
doğum sırasında 



Kan Nakli İle 

1991 yılından önce kan veya organ  nakli yapılmışsa 

ve bilmeden  sarılık mikrobu içeren kan veya  

kan ürünleri kullanılmışsa 

 

(1991 öncesi ameliyatlar) 



Kan Teması İle 

Mikroplu kan ile temas edilmesi ;  

jilet, ustura, traş makinesi, makas,  

diş fırçasının ortaklaşa kullanımı  



Özellikle;  
Berberlerde aynı jiletin ve usturanın 
birkaç kişiye kullanılması ile !!! 



Temiz ve mikropsuz hale getirilmemiş olan “Manikür pedikür malzemeleri” ile 



Temiz ve mikropsuz alet kullanılmadan yapılan  
“Toplu Sünnet Şölenleri” ile 



                

                İlaç/uyuşturucu enjekte ederken  

               mikroplu iğnelerin ortak kullanılması ile 

 

 
İğne batma kazası ile (hemşirelerde) 



Mikroplu aletlerle yapılan «Diş Tedavisi» ile  



Kontrolsüz ve uygunsuz “Cinsel İlişki” ile  



Dövme,  akupunktur, piercing ile  

Mikrobu giderilmemiş malzemelerle yapılan dövme,  

        vücut deldirme (piercing), hızma vb 



Alın kestirme, dilinin altını kestirme  ile 



Aile içi yakın temas sonucu 



 C  TİPİ  BULAŞICI  SARILIK  HASTALIĞI 

        Bu hastalıkta müzminleşme oranı  

    çok daha yüksektir 

    

    Genellikle kalıcı bağışıklık oluşmaz 

    

    Aşısı yoktur 

 



     

 

  BULAŞICI SARILIK HASTALIKLARINDAN KORUNMA 



A TİPİ SARILIK AŞISI 

 

 A tipi sarılık hastalığı bizim ülkemizde erişkinlerin çoğu 
tarafından geçirilmiştir ve kalıcı bağışıklık (korunma) oluşmuştur  

   

 Ancak çocuklar, ergenlik çağındaki gençlerle bazı risk 
grubundaki kişiler henüz A tipi sarılık geçirmemişlerse 
aşılanmaları önerilir 



A tipi sarılık aşısı  
 

 

Çocuklara ; 

 0-6. aylarda birer doz olarak toplam 2 doz  

 

Erişkinlere; 

  0-12. aylarda birer doz olarak toplam 2 doz 

 

    



B TİPİ SARILIK AŞISI  

Yenidoğan bebeklere yapılıyor. 

 

İlköğretim 4,5,6,7, 8. sınıfta yapılıyor 

       

Risk grubundaki kişilere yapılıyor 

 

Toplam 3 doz aşı  yeterli (0-1-6. aylar) 

 

    Sağlık Ocağı/Aile Hekimi/Devlet 
Hastanelerinde ücretsiz  

     
     



C TİPİ SARILIK AŞISI var mıdır ? 

 

 

 

Ne yazık ki halen C tipi sarılık mikrobu için uygun bir aşı 
geliştirilememiştir 

 



 

 

B tipi sarılık taşıyıcısı nedir ? 

 

B tipi sarılık hastası (Kronik hepatit) nedir ?  



 

B tipi sarılık mikrobunu 6 aydan fazla süredir 

vücudunda  taşıyan kişi  

 

   B tipi sarılık taşıyıcısıdır  



B tipi sarılık mikrobunu 6 aydan fazla süredir 

vücudunda  taşıyan ve yapılan bazı 

tetkiklerde karaciğerde sorun olduğu  

saptanan ve genellikle tedavi edilmesi  

gereken kişi, 

 

   B tipi sarılık hastasıdır  

 



Tetkikler sırasında sarılık taşıyıcısı veya hastası olduğu anlaşılanlar 
düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelidir 

 

Kontrolde hastalıkla ilgili ayrıntılı tetkikler yapılır. Gerekirse tedavi 
başlanır. 

   

Kontroller 3-6 veya 12 ayda bir yapılabilir.  



    

 

Tüm HBsAg pozitif olgular tedavi edilmeli mi ? 

 

HAYIR ! 



Sessiz B tipi sarılık taşıyıcılığı  

 

 

• Bazı kişiler B tipi sarılık taşıyıcısıdır, ama sessizdir, bunlara hemen 
tedavi gerekmez.  

 

• Ancak düzenli olarak takip edilmeleri şarttır. 



    

Bazı kişilere de tedavi vermek gerekebilir  

 

• Karaciğer enzimleri yüksek 

• HBV DNA yüksek 

• Karaciğer biyopsisinde iltihap görülen hastalar 



B tipi sarılık hastalarının tedavisinde hangi ilaçlar 
kullanılır 

Hastanın durumuna göre değişik tedaviler olabilir: 

 

• İnterferon iğnesi  haftada bir kere 

• Ağızdan kullanılan haplar (Zeffix, Hepsera, Baraclude, Viread) 

 

HANGİ HASTAYA HANGİ İLACIN  

KULLANILACAĞI DEĞİŞİR VE BUNA DOKTOR  KARAR VERİR  



 C Tipi Sarılık Tedavisi  

 

Tetkik sırasında Anti-HCV testi pozitif çıkan her olgu hasta değildir  

(Yalancı pozitiflik olabilir!)  

 

Bu kişilerin  testi tekrarlanmalı ve gerekirse daha ileri tetkik (HCV-RNA) 
yapılmalıdır 



C tipi sarılığı olanlar nasıl tedavi edilmelidir ? 

   

Bu hastalığın tedavisinde de  

   interferon iğnesi 

   haftada bir kere cilt altına yapılır 

ve  

   Ribavirin isimli bir hap  

   ağız yoluyla günde 2 kere kullanılır.  
 

      



Tedavi verilmeyen C tipi sarılık hastalarında izlem nasıl olmalıdır? 
 

 
6 ayda bir  

  kan sayımları,  

  karaciğer enzimleri,  

  karın ultrasonu,  

  başka bazı kan tetkikleri (HCV RNA dahil) yapılmalıdır. 
 



ÖZET OLARAK; 

• Bölgemizde B tipi sarılık vakaları fazla olduğu için bazı 
risklerimiz de varsa kan tetkiki yaptırıp durumumuzu 
öğrenelim 

• Tüm gebelere mutlaka “B tipi sarılık var mı” diye  kan 
tetkiki yaptıralım 

• Bebeğimizi hastanede dünyaya getirelim, eğer bu 
mümkün olmuyorsa doğumdan hemen sonra (1-2 gün 
içinde) Sağlık Ocağına götürüp B tipi sarılık aşısını 
ÜCRETSİZ OLARAK yaptıralım  

 

 



• Ailemizde (anne,baba ,kardeş, kuzen vb) B tipi sarılık 
hastası, siroz ya da karaciğer kanseri olan, bu 
nedenle ölen varsa hemen kan tetkiki yaptıralım 

• B tipi sarılık veya C tipi sarılık taşıyıcısı veya hastası 
isek; mutlaka düzenli olarak kontrollere gidelim 



• Berberde her müşteriye ayrı jilet, ayrı ustura ucu ve tek 
kullanımlık kan taşı kullanılmasını sağlayalım  

• Kan kardeşi olmayalım 

• “Dişçi” diye nitelenen ve kirli, mikroplu malzemelerle 
çalışan kişilere gitmeyelim 

• Alnımızı, dilimizin altını, ensemizi kestirmeyelim  



 

 

A ve B TİPİ SARILIK  HASTALIĞI AŞI İLE 
ÖNLENEBİLİR  

                           AYRICA 

BAZI KURALLARA UYARAK A, B VE C TİPİ 
SARILIK BULAŞMASINI ÖNLEMEK DE  
MÜMKÜNDÜR  




