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Bu çalışma HBeAg-negatif Kronik viral hepatit B (KHB) için nükleot(s)id analogunun (NA)’nın kesilmesinden sonra 

klinik sonuçların bir meta-analizini gerçekleştirilmiştir. Sürekli virolojik süpresyon ve hepatit B HBsAg kaybı, HBeAg-

negatif KHB olan hastalarda NA kesilmesinden sonra tanımlanmıştır. Bu meta-analize tedavi başlangıcında HBeAg 

negatif olduğu bilinen ve NA tedavisi kesilmesinden sonra en az 12 ay veya daha uzun süre takip edilen KHB 

hastalarının olduğu 37 çalışma dâhil edilmiştir. Entekavir (ETV) ve/veya tenofovir disoproksil fumaratı (TDF) kesen 

hastaları içeren çalışmalar, eski nesil NA'yı durduran hastaları içeren çalışmalardan ayrı olarak değerlendirildiği meta-

analizde 6. ve 12. ayda virolojik nüks (VN); (2) 6. ve 12. ayda klinik relaps (KR) ve (3) HBsAg kaybı sonuçları 

değerlendirilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre ETV/TDF durdurulduktan sonra VN ve KR'nin kümülatif insidansı 6. ayda %44 ve %17 ve 12. 

ayda %63 ve %35 olduğu, daha eski NA'ları durdurduktan sonra benzer nüks oranları olduğu ifade edilmiştir. 

ETV/TDF'yi kesen hastalar arasında, TDF'nin kesilmesi, ETV'ye kıyasla 6 ayda artan KR oranları ile ilişkilendirilmiştir. 

Daha eski NA'ları kesilenler hastalarda ;  ≥4 yıllık takip süresi ile HBsAg kayıp oranları arasında bir ilişki olduğu ifade 

edilmiştir. 

Meta-analizden elde edilen sonuca göre, NA kesildikten sonra VN yaygındır, ancak KR 12. ayda hastaların yalnızca 

üçte birinde görüldüğü belirtilirken, NA tedavisinin durdurulmasını HBsAg klirensi takip edebilir ve daha uzun takip 

süresi ile bu oranlar artmaktadır yorumu yapılmıştır. 
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