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ÖZET 

İzmirli, S. (2011). Okült HBV Enfeksiyon Varlığının HBsAg Negatif Farklı Paternlerde 

Real-Time PCR Yöntemiyle Saptanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 
Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonlarının tanısında sıklıkla kullanılan serolojik testlerde bazen 

tanısal sorunlar yaşanmakta ve HBsAg testi negatifleşen bazı hastaların plazma ve karaciğer 

dokusunda HBV varlığı devam edebilmektedir. Bu durum hepatit B serolojisi yönünden 

seronegatif (tüm hepatit belirteçleri negatif) ve seropozitif (Anti HBc +/- ve Anti HBs +) olarak 

iki paternde Okült (gizli) HBV enfeksiyonu olarak tanımlanmakta ve bu durum aynı zamanda 

izole Anti-HBc olgularında da görülmektedir. Bu klinik tabloya sahip kişilerin HBV 

bulaştırıcılığı yönünden toplumda potansiyel risk oluşturmaları nedeniyle tespit edilmeleri çok 

önemlidir.  

Bu çalışmada; dört farklı grupta [1) 20 HBV; izole Anti-HBc, 2) 23 HBV;doğal bağışık, 3) 20 

HBV; seronegatif, ALT miktarı yüksek, 4) 23 HBV;aşılı kişi] HBV-DNA varlığının 

belirlenmesiyle, gizli (okült) HBV enfeksiyon oranlarının saptanması amaçlanmıştır. HBsAg 

negatif, ancak farklı serolojik paternlerdeki bu olgulardan HBV-DNA çalışılmak üzere plazma 

örnekleri alınmıştır. Bu örneklerde, okült HBV enfeksiyon varlığını araştırmak üzere analitik 

duyarlılığı yüksek (≤3,8 IU/ml) Real-Time PCR kitleri kullanılmış ve kullanılan moleküler 

yöntemin güvenirliği internal ve eksternal kontroller ile pozitif kontrollerin kantitasyon 

standartlarının artışı ile sağlanmıştır. Araştırmaya aldığımız dört farklı gruba ait 86 kişide HBV-

DNA pozitifliği saptanamamıştır. 

Sonuç olarak; farklı dört grupta okült HBV enfeksiyon varlığını destekleyecek bir sonuç bu 

çalışmadan elde edememiş olsak da bu olgularla yapılan geniş serili ve analitik duyarlılığı 

yüksek moleküler yöntemlerin kullanıldığı uluslar arası ve bazı ulusal çalışmalarda değişik 

oranlarda okült HBV enfeksiyon varlığının saptanabildiği görülmektedir. Her ne kadar  

çalışmalarda okült HBV enfeksiyonunun saptandığı bildirilse de ve bizim çalışmamızda okült 

HBV enfeksiyonunu saptayabilecek performansta moleküler yöntem kullanmış olsak da okült 

HBV enfeksiyon varlığını saptayamamızın araştırmaya alınan olguların azlığı ile ilişkili 

olabileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı, bu konu ile ilgili yeni, geniş serili çalışmaların 

yapılmasının yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Bu sonuçlarla birlikte kan transfüzyonuyla HBV 

bulaşının engellenmesine dönük analitik duyarlılığı yüksek nükleik asit teknolojisinin (NAT) 

kan bankalarında kullanılmasının hem maliyet hem tanısal yarar açısından tartışmalı olduğu 

varsayılsa da özellikle organ transplantasyonu gibi özel klinik önemi olan girişimler öncesi 

organ vericilerinde okült HBV enfeksiyonunun araştırılmasının yararlı olabileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler :  Okült , HBV, HBsAg, Real-Time, PCR  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 14921 
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ABSTRACT 

İzmirli.S. (2011). The Detection of Occult HBV Infection in Patients with HbsAg Negative 

Pattern by Real-Time PCR Method. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Microbiology and Clinical Microbiology. Master Thesis. İstanbul.   

Diagnostic problems may be encountered in Hepatit B virus (HBV) infections by serological 

tests and  HBV DNA can be detectable in plasma and liver tissue while HbsAg test is negative. 

This situation can be defined as occult or isolated Anti-HBc  HBV infections. Occult HBV 

infections may be divided two categories by using hepatitis markes. One of them is that being of 

all hepatit markers are negative and the other situation is having Anti HBc +/- and Anti HBs + 

patterns. The detection of individuals who have this patterns is very important because of these 

people pose a potential risk for transmission of HBV in society. 

In this study, we aimed to detect the ratio of occult HBV infections by investigating HBV DNA 

in four different groups. These groups are;1) 20 isolated Anti-HBc positive individuals 2) 23  

naturally immune individuals to HBV infection, 3) 20 individiuls with seronegative hepatites 

markers and ALT levels are high 4) 23 vaccinated individuals to HBV. Plasma samples were 

collected from the individuals with seronegative HBsAg in order to study HBV DNA. Real-

Time PCR kit with high analytical sensitivity (≤3,8 IU/ml) was used in these plasma samples to 

investigate the presence of occult HBV infections. The reliability of the molecular methods was 

applied by increasing quantitation standards of internal and external and also positive controls. 

No HBV DNA was detected in any of the 86 individuals consisting of four study groups.  

In conclusion, although, we did not detect any occult HBV infection in any of four study groups 

but occult HBV infections with various frequencies were detected in other large, serial 

international and some national studies which the molecular methos with high analytical 

sensitivity were used for similiar study groups. Although, we used high standart molecular kit to 

detect occult HBV infections, we suggest that the reason of no detection of occult HBV 

infections may be due to the small number of cases included in this study. Therefore, we are 

thinking new, large serial studies related with this topic will be usefull. Hovewer, It was 

assumed that the use of nucleic asid technology (NAT) with high analytical sensitivity in blood 

banks to prevent HBV transmission by blood transfusion is controversial for both costs and 

diagnostic efficacy, we suggest that to detect occult HBV infections in organ donors may be 

usefull before special invasive clinically important procedures as organ transplantation.       

Key Words: Occult, HBV, HBsAg, Real-Time, PCR 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 

Project No. 14921



1. GĠRĠġ VE AMAÇ  

Tüm dünyada ve ülkemizde Hepatit B virusü (HBV), akut ve kronik karaciğer 

hastalığının en sık nedeni olarak çok büyük bir halk sağlığı sorunudur (1). Her ne kadar 

aşılama çalışmalarıyla özellikle gelişmiş olan ülkelerde geriletilmiş olsa da, gelişmekte 

ve gelişmemiş olan ülkelerde halen çok ciddi bir sağlık problemi olup, dünya nüfusunun 

yaklaşık üçte birinin (2 milyar insan) bu virusla karşılaştığı öne sürülmektedir (2). 

HBV, karaciğere özgü hayvan DNA viruslerini içeren Hepadnaviridae ailesinin 

Orthohepadnavirüs cinsinde yer alan, zarflı ve kısmen çift sarmallı, hepatotropik bir 

virustur (3). Sadece insanları enfekte eden bir virus olduğundan ötürü doğadaki kaynağı, 

bu virusla infekte kişilerdir. HBV, serum hepatiti, uzun kuluçka süreli hepatit, MS-2 

hepatiti ve viral hepatit B diye isimlendirilen enfeksiyon hastalığının etkenidir (4, 5). 

HBV enfeksiyonlarının laboratuvar tanısı sıklıkla serolojik testlere dayanmakta 

olup, serumda HBsAg‟nin varlığı akut yada kronik HBV enfeksiyonunu göstermektedir 

(5). Akut enfeksiyonların tanısında serumda HBsAg ve Anti-HBc IgM„in bulunması 

karakterize olup, bu dönemde HBeAg de serumda saptanabilmektedir. HBsAg‟nin 6 

aydan uzun süre pozitif saptanması kronikleşmeyi göstermekte ve HBsAg‟nin serumda 

tespit edilemediği, Anti-HBs‟nin pozitifleşmediği dönem pencere periyodu olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönemdeki hastalık tanımlanması serumda sadece Anti-HBc 

IgM pozitifliğinin saptanabilmesiyle mümkün olmaktadır. HBsAg ve HBeAg‟nin 

serumda kaybolması ile birlikte HBV-DNA‟ nın negatifleşmesi ve enfeksiyonlara karşı 

bağışıklığı gösteren Anti-HBs‟nin serumda belirmesi enfeksiyonun iyileşmesi olarak 

tanımlanmaktadır (6-11). 

Gerek korunma ve tedavi gerek tanıya dönük çok ciddi gelişmeler olsa da özellikle 

HBV‟nin invitro tanısında son yıllarda gelişmiş moleküler ve serolojik yöntemlere 

karşın spontan veya tedavi ile HBsAg‟si kaybolan hastalarda HBV varlığının plazma ve 

karaciğer dokusunda devam ettiği ileri sürülmektedir. Okült (gizli) HBV enfeksiyon 

denilen bu tablo invitro olarak iki paternde görülmektedir. Bu paternlerden ilki 

seronegatif (tüm hepatit belirteçleri negatif), diğeri ise seropozitif patern (Anti HBc +/- 

ve Anti HBs +) dir. Ayrıca izole Anti-HBc (tek başına Anti HBc pozitif, diğer 

belirteçler negatif) olgularda da Okült HBV enfeksiyonunun görüldüğü belirtilmektedir 

(12, 13). 
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Okült HBV özellikle klinik olarak kan ve kan ürünleri ve organ transplantasyonu 

ile bulaşta, kronik HCV‟li hastalarda HCC ve siroz gelişmesinde, immunsupresif 

hastaların reaktivasyonunda, HIV (+) hastaların klinik tablolarının ağırlaşmasında, 

hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon oluşmasında çok önemlidir (13-15). Okült HBV 

enfeksiyonlu kişiler, organ nakillerinde ve kan donörlüğünde, HBsAg taramalarında 

negatif belirteç gösterdiğinden Anti-HBc ve HBV-DNA testlerinin de rutin taramada 

yapılmamasıyla sağlıklı olarak kabul edilmektedirler. Bu da, rutin yapılan serolojik 

tarama testleriyle bulaş riski oldukça düşük oranlara düşürülen HBV enfeksiyonunun 

transfüzyonla bulaştırıcılığını arttırmaktadır. Bu sebeple HBsAg negatif kan ve organ 

donörlerinin gizli hepatit olma olasılığından dolayı HBV enfeksiyonunu 

bulaştırabileceği bildirilmektedir (15, 16). 

Bu çalışmada; toplumda kan ve kan ürünleri ile doku ve organ vermeye uygun 

ancak, HBV bulaştırıcılığı yönünden potansiyel risk grupları olabileceği ileri sürülen 

dört farklı gruba [1.HBV, izole Anti-HBc (tek başına Anti HBc pozitif olup, HBV'nin 

diğer belirteçleri negatif), 2.HBV, doğal bağışık (Anti HBc ve Anti HBs pozitif), 

3.HBV,seronegatif, ALT miktarı yüksek (virusla temas etmemiş, tüm belirteçleri 

negatif), 4.HBV,aşılı (tek başına Anti-HBs pozitif) kişiler] ait kişilerde Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle HBV-DNA varlığının belirlenmesiyle, gizli (okült) HBV 

enfeksiyon oranlarının saptanması amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Tarihçe 

 

Viral hepatit ilk defa M.Ö. 5 yy‟da tanımlanmıştır (4). Viral hepatitlerin tarihi 

insanlık tarihi kadar eski olup Babil yazıtları (M.Ö. 5. yy) ve Hipokrat‟a (M.Ö. 460-

375) kadar dayanmaktadır (17, 18). 

Hepatitin direkt kan ve kan ürünleriyle bulaşan formu ilk kez 1883‟te Lurman 

tarafından, Almanya Bremen‟de tersane işçileri arasındaki salgın sırasında, 1.289 

işçinin 191‟inde aşı uygulaması sonucu aşılananlarda birkaç hafta ile 8 ay arasındaki 

sürede sarılık gelişmesine karşın sağlıklı personelde sarılık gelişmediğinin 

gösterilmesiyle tanımlanmıştır (4). 

1930‟lu yıllarda gönüllü mahkumlar üzerinde yapılan çalışmalar viral sarılıkta 

iki etkenin rol oynadığını ortaya koymuş ve enfeksiyöz hepatit ve serum hepatitinin 

günümüzdeki önemli özellikleri hakkında bilgiler sağlamıştır. 1947‟de Mac Callum ve 

Bauner, enfeksiyöz hepatit için „hepatit A‟, serum hepatiti için de ‟hepatit B‟ terimini 

kullanmışlardır. Bu iki hepatit türünde bulaş yolları ve kuluçka sürelerinin farklılığını 

göstermişlerdir (19). Krugman ve ark.(20), 1950 ve 60‟lı yıllarda NewYork‟taki 

Willowbroke State School‟da eğitim gören özürlü çocuklar üzerinde yaptıkları 

çalışmalarla bu gözlemleri desteklemiş, bu iki ayrı hepatit virusunun epidemiyolojik, 

klinik ve immünolojik olarak birbirinden farklı olduklarını doğrulamışlardır. Bu iki 

farklı virusla farklı zamanlarda infekte olmuş M.S. isimli çocuktan sarılık 

başlangıcından önce alınan serum örnekleri MS-1 ve MS-2 olarak adlandırılmış ve iki 

tip etkenin neden olduğu anlaşıldıktan sonra MS-1‟in Mac Callum‟un bahsettiği hepatit 

A, MS-2‟nin ise hepatit B olduğu anlaşılmıştır. Bu terimler 1973‟te Dünya Sağlık 

Örgütü (DSO)‟nün “Scientific Group of Viral Hepatitis” isimli çalışma grubu tarafından 

onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır (21). 

HBV‟nin tarihteki dönüm noktası ise Blumberk ve ark.'nın insan serum 

proteinlerinin polimorfizmi üzerinde çalışırken, Avustralya kökenli bir Amerikalı‟nın 

serumda çok sayıda kan transfüzyonu yapılmış bir hastanın serumu ile agar jelde 

presipitasyon veren bir antijenin bulnduğunu göstermesiyle olmuştur. Sonradan Au 

antijeninin akut hepatitle ilişkili olduğu saptanarak, “Hepatitis associated antigen-HAA” 

ismini almış, daha sonraki çalışmalarda da hepatit B ile ilişkisi ortaya konmuş ve 
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bugünkü HBsAg (hepatit B yüzey antijeni) adını almıştır (4, 18, 22). Bu antijenik 

yapının bulunması, HBV‟nin tüm dünyada önemli ve ciddi bir enfektif hastalık etkeni 

olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek duyarlılığa sahip moleküler tekniklerin de 

gelişmesiyle, 1980‟li yıllarda hepatosellüler karsinomlu (HCC) ya da kronik hepatiti 

olan fakat Anti-HCV‟si negatif ve altta yatan herhangi bir neden olmayan HBsAg‟si 

negatif bireylerde HBV-DNA‟nın saptanmasıyla da ilk kez Okült HBV ile 

karşılaşılmıştır (23). 

2.2. Sınıflandırma 

Temel olarak hepatotropik virüsler olan ve konakta persistan enfeksiyonlara, karaciğer 

kanserine neden olabilen Hepadnaviridae ailesinin Orthohepadnavirus (HBV, WHV, 

GSHV) ve kanatlı viruslerin bulunduğu Avihepadnavirus (DHBV) olmak üzere iki cins 

altında sınıflandırılması önerilmiştir. Bu sınıflandırma tablo 2-1'de gösterilmiştir (3, 18). 

 

Tablo 2-1: Ortohepadnavirideae ve Avihepadnavirideae‟nin genel özellikleri (3) 

 

 

HBV insanda enfeksiyon oluşturan tek tür olmasından dolayı Hepadnaviridae 

ailesinin diğer üyelerinden ayrılır (18). 

2.3. Hepatit B Virusu 

HBV, karaciğere özgü hayvan DNA viruslerini içeren Hepadnaviridae ailesinin 

Orthohepadnavirus cinsinde yer alan, zarflı, sirkuler, kısmen çift sarmallı hepatotropik 

bir virustur. 3.2 kb‟lık DNA genomuna sahip olmaları sebebiyle en küçük hayvan DNA 

virusu olarak bilinmektedir (3, 24, 25). 

Sadece insanları enfekte eden bir virus olduğundan ötürü doğadaki kaynağı bu 

virusla enfekte kişilerdir. HBV; serum hepatiti, MS-2 hepatiti, uzun kuluçka süreli 

hepatit ve viral hepatit B diye isimlendirilen enfeksiyon hastalığının etkenidir (3, 24, 25, 

26). 
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HBV ile enfekte hücrelerde büyüklük, yapı ve miktar gibi özellikleri bakımından  

üç partikül tipi oluşumu gözlenir (Şekil 2-1, 2-2) (3, 24, 25, 26): 

 

 

                           

 

 

ġekil 2-1: HBV partiküllerinin elektron mikroskobunda görünümü 

 

 Dane partikülleri; Yaklaşık 42 nm çaplı tam bir viryon yapısında çift kılıflı 

yapılardır. Dış kılıfı HBs proteinlerini oluşturmaktadır (Dane ve ark. 1970). Nükleik 

asit içerdiğinden dolayı HBV‟nin enfeksiyöz viryon formudur ve karaciğerde aktif 

bir replikasyon olduğunun göstergesidir (3, 24, 25, 26). 

a) Bir adet sirküler, kısmi çift sarmallı DNA, DNA polimeraz ve RNase H 

etkili enzim, 

b) İkoahedral yapıda, HBc proteinlerinden oluşan viral DNA „yı saran kapsid, 

c) Hücreden kazanılan lipoproteinden oluşmuş zarf olmak üzere 3 kısımdan 

oluşmuştur. 

 

 Küresel partiküller; 22 nm çapında küresel, sadece yüzey antijenlerinden (HBsAg) 

oluşmuştur. Kanda dolaşan HBsAg‟nin büyük bir kısmını oluştururlar (3, 24, 25, 

26). 

 

 Tübüler partiküller; 22 nm çapında, değişik uzunluklarda olabilen (50-500 nm), 

replikasyonun olduğu kişilerin serumunda daha sık rastlanan partiküllerdir (3, 24, 

25, 26).  
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ġekil 2-2: HBV ile ilişkili yapılar (Viryon, Dane Partikulu; Filemantoz Partikul; 

Kuresel Partikul) (http://pathmicro. med. sc. edu/virol/hepatitis-virus. htm) 

 

Küresel ve tübüler partiküller nükleik asit ve genomik DNA ihtiva 

etmediklerinden non-enfektiftirler ve daha fazla üretilirler. HBsAg olarak isimlendirilen 

yüzey antijeni bu üç tip partikülde ortak olup, immünojeniktir ve Anti-HBs antikorları 

ile reaksiyon verir (18, 27, 28, 29). 

HBsAg ve HBcAg antijenlerinin yanında enfekte hücrelerden salınan hepatit B e 

antijeni (HBeAg) bulunmaktadır ve enfeksiyöz viryon yapımının göstergesidir (18, 27, 

28, 29). 

2.4. Genom yapısı 

Bilinen hayvan virusları içerisinde en küçük genoma sahip DNA virusu olan 

HBV‟nin viral genomu; 3200 nükleotid taşıyan L (negatif polariteli uzun iplik) zinciri 

ile 1800-2700 nükleotid taşıyan S (pozitif polariteli kısa iplik) zincirinden oluşmuş olup 

kısmen çift sarmallı, sirküler bir yapı gösterir. Çemberin bir kısmı tek iplikçiklidir (4, 6, 

26).  

HBV-DNA‟nın yapısal bütünlüğü; L ve S zincirinin, 5' uçlarında taşıdıkları 224 

komplementer ortak baz çifti ile koheziv bölgesi denilen bu bölgelerden birbirlerine 

tutunması ile olur. 10-12 nükleotidlik yinelenen dizilerden meydana gelmiş DR (direct 

repats) olarak da isimlendirilen bu sabit bölgeler iki tanedir. Uzun zincirin 5' ucu 1826. 

nükleotidte DR1 içinde, kısa olanın 5' ucu ise 1592. nükleotidte DR2 içinde yer alır. Bu 

bağlanma ipliklerin negatif polariteleriyle DNA‟nın sirküler bir yapı kazanmasını 

sağlamakla beraber, her birinin 3've 5' uçları aslında birleşik olmadığından aslında 

lineer moleküllerdir (25, 26). 
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Sentez sırasında negatif zincirin 5' ucunda bulunan terminal protein „primer‟ 

görevi yaparken, pozitif zincirin de 5' ucundaki RNA oligomeri aynı işlevi yerine 

getirmede rol alır. Negatif zincirin 3' ucunda ise artık uç (terminal redundancy) olarak 

isimlendirilen 9-10 nükleotidlik alan, viral replikasyonda DNA polimerazın da etkisiyle, 

pozitif DNA sarmalının kısa zincirinin tamamlanmasında ve bunun sonucunda çift 

iplikli, süper kıvrımlı, çember şeklinde DNA moleküllerinin oluşmasında görev alır 

(Şekil 2-3) (4, 24, 30, 31). 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      

ġekil 2-3:  HBV genom yapısı (18) 

 

L (negatif polariteli uzun iplik) zinciri, HBV genomunun tüm genetik bilgilerini 

içerir ve üzerinde S, C, X, P kısaltmaları ile gösterilen, virus proteinlerini kodlayan, 4 

adet uzun „open reading frame-ORF‟ vardır. HBV-DNA, 4 ORF barındırmasına karşın, 

farklı gen bölgelerinden okunmaya başlanarak, yedi polipeptid üretimini sağlamaktadır. 

Pre-S1, Pre-S2, S olmak üzere 3 gen bölgesinden oluşan S geni yüzey proteinlerini, Pre-

C ve C olmak üzere 2 gen bölgesinden oluşan C geni iki ayrı kapsid proteinini, P geni 

DNA polimeraz ve revers transkriptazı, X geni ise X proteinini kodlamaktadır. Bu gen 

bölgeleri şekil 2-4'te gösterilmiştir (30,32).  
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 ġekil 2-4: ORF gen bölgeleri (http://viralzone.expasy.org/all_by_species/94.html, 2008 

Swiss İnstitute of Bioinformatics) 

 

HBV-DNA‟daki ORF‟lerin transkripsiyonu, promotor (prom=başlatıcı) ve 

enhancer (enh= güçlendirici) olarak adlandırılan dizinler tarafından kontrol edilir 

(30,32). HBV-DNA‟daki genlerin bazı bölgelerde iç içe çakışmaları, uzun sarmalın 1.5 

defa okunmasını ve farklı proteinlerin kodlanmasını sağlaması sebebiyle, HBV bilinen 

hayvan virusları içerisinde en küçük genoma sahip olmasına rağmen kendini kodlama 

kapasitesi en fazla olan virustur (4, 26). 

2.5. Viral Proteinler 

L zincirindeki ORF bölgesindeki genler tarafından kodlanırlar (24). 

2.5.1. Yüzey (kılıf) proteinleri: 

HBV genomunun S bölgesi tarafından kodlanan yüzey proteinleri; S geni 

üzerinde pre-S1, pre-S2, S olmak üzere 3 farklı gen bölgesinin bulunması ve bundan 

kaynaklı okumanın aynı gen üzerinde farklı başlangıç kodonlarından başlaması 

nedeniyle, molekül ağırlıkları ve özellikleri bakımından farklılıklar göstermektedir 

(Şekil 2-5). Her üç bölgenin başlangıç kodonları farklı olsa da ortak 3' ucuna sahip 

olduklarından dolayı burada sonlanmaktadırlar (24,28).  

 

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/94.html
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ġekil 2-5: HBV yüzey proteinleri (http://viralzone.expasy.org/all_by_species/94.html,  2008 

Swiss İnstitute of Bioinformatics) 

 

Okuma işlemi S genindeki ilk kodondan başlarsa; pre-S1+pre-S2+S bölgelerinin 

tümü okunacağından pre S1 proteini olarak da anılan, 39 kDa molekül ağırlığında, 389 

a.a‟ten oluşmuş, büyük yüzey proteini (L protein: LHBs) sentezlenir (25, 33). 

LHBs‟nin; viryonun konak hücreye bağlanmasında, hepatositlere yapışmasında, 

kor proteinlerinin kılıflanmasında, ayrıca T ve B lenfositleri için önemli antijenik 

bölgeler içerdiğinden viral enfeksiyonlardan da korunmada rolü olduğu 

düşünülmektedir. LHBs‟nin 21-47. aminoasitleri arasındaki bölgenin, hepatositlere 

bağlanma özelliği olduğu, burada lezyon oluşturabileceği tespit edilmiş ve bu bölgeye 

karşı oluşan antikorların bağlanmayı önlediği gösterilmiştir (34, 35). 

 

Okuma işlemi ikinci kodondan başlarsa pre-S2+S bölgeleri okunacağından 

33kDa molekül ağırlığında, 281 a.a‟ten oluşan orta yüzey proteini (MHBs: M protein) 

sentezlenir (36). HBV‟nin hepatosite adsorbsiyonunda rol aldığı düşünülmektedir. M 

proteininin replikasyon olmadığı zamanlarda HBsAg içerisinde yer almadığının 

saptanmasıyla, pre-S2 varlığının tespiti, viral replikasyonun bir göstergesi olarak kabul 

edilir (33). 

 

Okuma işlemi üçüncü kodondan başladığında ise sadece S bölgesi  

okunacağından 24 kDa molekül ağırlığındaki, 226 a.a ‟ten oluşmuş küçük yüzey 

proteini (SHBs) sentezi olur. Zarfta baskın olarak bulunan SHBs, HBsAg‟nin büyük 

kısmını oluşturur (26, 33). 

 

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/94.html
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 LHBs ve MHBs proteinleri, enfeksiyonun erken döneminde ortaya çıkarlar ve 

bunlara karşı antikor oluşumu iyileşmenin göstergesi olarak kabul edilir (36). 

S geni ürünlerinin, çeşitli HBV partikül tiplerindeki dağılımları eşit olmamakla 

birlikte üç partikül tipinde de baskın olan S proteinidir. Subviral 22 nm‟lik partikül 

tipinde değişen miktarlarda M proteini ve az miktarda L proteini gözlenir. Dane 

partiküllerinin oluşum ve bir araya gelmesinde  mutlaka gerekli olan L proteinleri, aynı 

zamanda bu patiküllerin hepatositlere yapışmasında görev alır. Genellikle viryon ve 

tübüler partiküllerde S>L>M , küçük partiküllerde S>M>L düzeni vardır. S geninin 

kandaki oranı; MHBs %5-15, LHBs %1-2 iken, geri kalanı da SHBs oluşturmaktadır 

(24,25). 

Tüm HBsAg proteinleri 124-147. aminoasitler arasında hidrofilik bir bölge olan, 

„a determinantı‟ olarak isimlendirilen ortak antijenik bir determinant içerir. Ayrıca iki 

set (d/y ve w/r) allel determinantları vardır. Bu determinantlar SHBs‟yi oluşturan 

aminoasitlerin belli bölgelerindeki diziliş farklılılarından kaynaklanmaktadır. Viryonun 

dış yüzeyinde bulunan a determinantı ortak antijenik determinant olduğundan dolayı 

kendisine karşı oluşan antikorlar ile tüm subtiplere karşı etkili bir bağışıklık oluşmasını 

sağlar ve HBV‟nin hepatositlere bağlanmasını engeller. Doğal enfeksiyon yada aşılama 

sonucu oluşan Anti-HBs leri bağlama özelliğine sahiptir (37). 

2.5.2. C Proteini  

C geni, üzerinde Pre-C ve C olmak üzere okuma işleminin başladığı iki ayrı gen 

bölgesi bulundurduğundan dolayı iki değişik protein (HBeAg ve HBcAg) senezleme 

yeteneğindedir (24,26). 

Okuma işlemi Pre-C kodonundan başlarsa Pre-C+ C gen bölgeleri 

okunacağından 212 aminoasitlik (29 a.a + 183 a.a), 25 kDa molekül ağırlığında 

sentezlenen işlenmiş Pre-C polipeptidi; N terminal ucundaki 29 a.a‟lik ek sekans 

sayesinde endoplazmik retikuluma yönlendirilerek, burada C terminal ucundaki 34 a.a 

lik bölüm kesintiye uğratılarak, işlenmiş halde golgi cisimciği üzerinden HBeAg olarak 

sekrete edilir ve nükleusa yönlendirilir. Buda Pre-C gen bölgesinin; sentezlenen 

polipeptidlerin sitoplazmada mı kalacağı endoplazmik retikuluma mı 

yönlendirileceğinin belirlenmesinde, DNA‟ya bağlanmadan sorumlu olan 

karboksiterminal uçtaki 34 a.a‟lik kısmın uzaklaştırılmasında ve HBeAg sekresyonunda 

rol oynayan bir yapı olduğunu göstermektedir (26). 
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Okuma işlemi C bölgesinden başlarsa; 29 a.a‟lik ek kısımdan yoksun olduğu 

için endoplazmik retikuluma giremeyen ve sitoplazmada kalan polipeptid, burada 

değişikliğe uğrayarak 183 veya 185 a.a boyundaki HBcAg olarak bilinen yapıya 

dönüşür. Karboksiterminal ucundaki 34 a.a lik kısım sayesinde DNA‟ya sıkıca bağlı 

olan HBcAg genellikle intranükleer yerleşimlidir ve hasta hepatositlerinde, viryonun 

kor kısmında görülmektedir. Sitoplazmada aşırı viral replikasyon ve aktif hastalık 

döneminde yaygın saptanabilir. Kanda sadece dane partiküllerinde görülür. HBcAg, 

Anti-HBc ile hızlı bir şekilde kompleks oluşturduğu için serolojik tanı için HBcAg 

tespiti uygun değildir (25, 26, 38). 

HBeAg ve HBcAg oldukça immünojen olup, T ve B hücrelerini sağlayan 

epitoplara sahip olduklarından bu antijenlere karşı hem hücresel hem humoral yanıt 

gelişir. HBcAg‟ye karşı oluşan Anti-HBc antikorları HBV enfeksiyonu geçirmiş sağlıklı 

bireylerde ve persistan hasta serumlarında bulunur (26, 28, 36). 

2.5.3. P Proteini 

C geninin karboksi uç kısmını, tüm S genini ve X geninin aminoterminal 

bölümünü kapsayan, viral genomun yaklaşık ¾‟ünü oluşturan P geni; 92 kDa 

ağırlığında P proteinini sentezler (24, 28, 39). P proteini; 

a) terminal protein olarak işlev gören veya DNA‟nın negatif ipliğinin 

sentezlenmesi için gerekli primeri oluşturan aminoterminal kısım, 

b) enzim aktivitesi herhangi bilinen bir fonksiyonu olmayan „spacer‟, 

c) DNA polimeraz, revers transkriptaz aktivitesi olan bölge, 

d) RNA pregenomunun sindirilip yok edilmesinde görevli RNase H aktivitesine 

sahip karboksiterminal kısım olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır (28,29,40). 

2.5.4. X Proteini 

HBV genomundaki en küçük gen bölgesini oluşturan X geninden sentezlenen 

HBxAg, 146-154 a.a uzunluğunda, 16 kDa molekül ağırlığında, bazik bir proteindir. 

Transkripsiyonel transaktivatör olarak görev yapar ve viral proteinlerin üretimini arttırır 

(18,25,41). 

X proteini tümör supressör gen ürününün (p53) işlevini bozduğundan dolayı, 

HBV ile ilişkili hepatokarsigonez sürecinin ilk aşamasında etkili olduğu ve HBxAg‟nin 

hepatosellüler karsinom (HCC) gelişiminde  rol oynadığı düşünülmektedir. Bu sebeple 
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 X sekansına ait sentetik peptidler kullanılarak hasta serumunda Anti-HBx antikorlarının 

saptanmasının HCC‟nin erken tanısında yararlı olabileceği bildirilmiştir (42,43). 

2.6. Viral Replikasyon 

HBV; genom asimetrik yapısı, endojen polimeraz ve revers transkriptaz 

reaksiyonları ile özellik gösterir ve viral replikasyon bir RNA kalıbı aracılığıyla revers 

transkripsiyonla sitoplazmada gerçekleşir.(-) iplikçik RNA aracından, (+) iplikçik ise (-) 

iplikçikten sentezlenir (10, 36, 39). 

HBV ile oluşan enfeksiyonların ilk aşaması, kendisinin replikasyonunu 

destekleyecek hedef hücreye bağlanmasıdır. HBV‟nin esas hedef hücreleri, karaciğer 

parankiminin esas hücreleri olan hepatositlerdir. Bununla birlikte kronik enfeksiyonu 

olan hastalara ait periferik kandaki mononükleer hücreler, B hücreleri, CD4 ve CD8 

pozitif T hücreleri ile polimorf nüveli lökoitlerin replikle olmayan viral genom 

içerdikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra akut enfeksiyonlu kişiler üzerindeki 

çalışmalarda; adrenal bezlerinde, böbrek dokularında, lenf düğümlerinde, dalaklarında, 

tiroid bezlerinde, gonadlarında ve kültüre edilmiş kemik iliği hücrelerinde HBV 

antijenlerinin varlığı gösterilmiştir  (4, 18, 27, 28, 44). 

 Konak hücreye bağlanmada rol oynayan temel yapılar; HBV‟ nin konak 

hücreye bağlanmasında rol oynadığı düşünülen apolipoprotein, H. Apolipoproteininin 

değişmiş şekli, insan serum albumini polimeri, fibronektin ve interlokin 6 ile 

etkileşebilen S gen ürünü olan zarf proteinleridir (33, 34, 35, 45, 46, 47). Son yıllarda S 

proteinine özgü bazı reseptörlerin yanında, L ve M proteinlerinin de önemli olduğu 

gösterilmiş, Pre-S2, Pre-S2 bölgelerinde hepatosite spesifik tutunma yerleri saptanmıştır 

(25, 26). 

Reseptöre bağlı tutunmayı takiben endositozla viral kapsid sitoplazmaya girerek, 

burada soyunma işlemi gerçekleşir ve genetik materyal nükleusa aktarılır. Çekirdekte 

açığa çıkan kısmen çift sarmallı viral genomun eksik olan (+) iplikçiğinin, endojen 

DNA polimeraz tarafından tamamlanmasıyla süper kıvrımlı, kovalan bağlı, sirküler 

yapıda cccDNA (covalently closed circle DNA) olarak isimlendirilen HBV-DNA formu 

oluşur (Şekil 2-6). Viral DNA‟nın RNA sentezinde kalıp görevi yapabilmesi için gerekli 

olan cccDNA‟dan RNA polimeraz II enzimi ve viral düzenleyicilerin (4 adet promoter 

ve 2 adet enhancer) etkisiyle 4 tip mRNA sentezlenir. Bunlar; 
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  3.5 kb mRNA: En uzun parçadır. Genom replikasyonunda (kalıp olarak), 

precore ve pol proteinlerinin sentezlenmesinde kullanılır. 

 2.4 kb mRNA: Pre-S1, Pre-S2 ve S proteinlerinin sentezlenmesinde 

kullanılır. 

 2.1 kb mRNA: Pre-S2 ve S proteinlerinin sentezinde görev alır. 

 0.7 kb mRNA: X proteinlerinin sentezinde görev alır (36) 

 

  

 

ġekil 2-6 : HBV‟nin replikasyonu (44. kaynaktan değiştirilerek alınmıştır) 

 

Translasyon sırasında 3.5 kb mRNA‟ların bir kısmı selektif olarak P gen 

ürünleri ile birlikte yeni sentezlenen çekirdek (core) partikülleri içine yerleşirler. Bu 

RNA‟lar genom sentezinde kullanıldığından ötürü pregenomik RNA (pgRNA) olarak 

adlandırılırlar. Çekirdek partikülleri içerisinde viral polimeraz enziminin revers 

transkriptaz aktivitesi ile pgRNA‟dan viral DNA (-) iplikçiği sentezlenirken, sentezleme 

esnasında eş zamanlı olarak enzimin RNase H aktivitesi ile pg RNA yıkılır. DNA 

polimeraz aracılığıyla negatif sarmalın pozitif kopyası yapılır. Ancak kılıf proteinlerinin 
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 kor bölümünü çevrelemesi ve polimerazın da tükenmesi sonucu kısa zincirin sentezi 

tamamlanamaz ve bu sarmal eksik kalır. Viral genom oluştuktan sonra endoplazmik 

retikulum içinde tomurcuklanarak glikoprotein zarfı kazanmasıyla, vesiküler taşınılma 

hücre dışına atılırlar (25, 30, 33).  

HBV replikasyonu sırasında sitoplazmada yeni sentezlenen viral DNA‟ların bir 

kısmı çekirdeğe taşınarak orada sürekli cccDNA havuzunun oluşturulmasını sağlarken, 

sentezlenen HBsAg ise cccDNA oluşumunu baskıladığından, bunun HBV 

replikasyonunda (-) feedback mekanizması olduğu kabul edilir (24,25). 

2.7. Epidemiyoloji 

Önemli bir sağlık sorunu olan HBV için tüm dünyada 2 milyar kişinin hayatının 

belli bir dönemlerinde bu virusla karşılaştığı, 350 milyon kişinin yine bu virusla kronik 

enfekte olduğu, kronikleşen vakaların önemli bir bölümünün siroza dönüştüğü, bu 

olgularda ise hepatosellüler karsinom gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu 

bilinmekte olup yılda 1-2 milyon kişinin bu virus enfeksiyonu ile öldüğü 

hesaplanmaktadır.(Şekil2-7) (1, 6, 28, 48). 

 

 

ġekil 2-7: Hepatit B enfeksiyonunun prevalansı (www.who.int, 28, 58) 

 

HBV enfekte kişilerin kanında, vaginal salgılarında, semeninde, mensturasyon 

kanında, anne sütünde, gözyaşında, tükürüğünde ve idrarında bulunabilir. HBV‟nin 

perkütan, cinsel temas, perinatal ve horizontal olmak üzere 4 ana bulaş şekli vardır (6): 

 

A) Perkütan yolla bulaş; kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile olan bulaştır. 

Hemodiyaliz, endoskopi, dövme ve akapuntur uygulamaları, aynı enjeksiyonun 

farklı bireylerde kullanımı, kan bulaşmış jilet, diş fırçası ortak kullanımını kapsar 

(6). 

http://www.who.int/
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B) Cinsel temasla bulaş; HBV için en riskli seksüel bulaş olan homoseksüeller arası 

cinsel temas veya heteroseksüel temas sırasında, enfekte semen ve genital 

sekresyonlarıyla veya rektal mukoza mikrotravmalarına bağlı enfekte kan ile olan 

bulaştır (49). 

 

C) Perinatal bulaş; doğum sırasındaki cilt ve mukoza sıyrıkları, anne kanının 

yutulması, anne kanıyla temas veya doğum sonrası anneye ait enfekte sıvıların 

bebeğe teması ile olmaktadır. Taşıyıcı bir annenin perinatal dönemde 

enfeksiyonu bebeğine geçirme olasılığı %40-50 iken, bu oran HBeAg pozitifliği 

de söz konusu ise daha yüksek olup, böyle bir durumda bebekteki HBV 

enfeksiyonunun kronikleşme olasılığı %90‟lara ulaşmaktadır (6,25). 

 

D) Horizontal bulaş ise parenteral, cinsel veya perinatal bulaşmanın olmadığı 

durumlarda oluştuğu düşünülen, mekanizması tam olarak açıklanamayan, çok 

küçük miktardaki enfekte kan veya tükürük gibi vücut sıvılarının yakın temas ile 

defektli deriyle teması sonucu bulaşabileceği düşünülen bulaş şeklidir (50). 

 

Bu bulaş kalıpları ve HBV enfeksiyonunun kliniği, HBV‟nin bölgedeki 

prevelansı ile ilişkili olup dünya üzerindeki ülkeler, HBV enfeksiyonunun görülme 

sıklığına göre üç gruba ayrılır (Şekil 2-8)  (1,4,28,40) : 

 

ġekil 2-8: HBV‟nin dünya üzerindeki dağılımı (CDC verileri) 
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 Yüksek endemik bölgeler kronik HBV enfeksiyonunun %8‟ den fazla görüldüğü 

ülkeler olup hastalık erken çocukluk döneminde alınır ve kronik karaciğer hastalığı 

ve hepatosellüler karsinom ile sağlık sorunları oluşturur. Afrika kıtasının Sahra 

çölünün güneyinde kalan kısım, Japonya ve Hindistan dışında kalan Güney Doğu 

Asya, Pasifik ve Amazon Havzaları, Kuzey Kutbu, Orta Doğunun bir kısmı, Afrika 

ve Karaipler yüksek endemi bölgelerini oluşturmaktadır. %5-10 oranında  taşıyıcılık 

prevalansı gösteren Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi Doğu Avrupa‟nın bir 

kısmınıda bu kategoriye dahil etmek gerekmektedir. Bu bölgelerde ana bulaşma 

yolu perinatal ve horizontal bulaş olup, Asya‟da perinatal bulaşma önemli iken 

Afrika‟da ise bulaşma sıklıkla 1 yaşından büyük çocuklarda aile içi horizontal 

yolladır. Yüksek endemi bölgesindeki kişilerin dünya nüfusunun %45‟ini 

oluşturduğu hesaplanmaktadır  (1, 4, 28, 40). 

 

 Orta derecede endemik ülkeler kronik HBV enfeksiyonunun %1-8 olduğu ülkeler 

olup, Ülkemiz ile birlikte Akdeniz‟e kıyıları olan Avrupa ülkeleri, Orta Doğu‟nun 

bir kısmı, Japonya, Hindistan‟dan Batı Asya‟ya kadar olan bölge ve Güney 

Amerika‟nın bir kısmı orta derecede endemi bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Bu 

bölgelerde tüm yaş grupları risk grubu içerisinde olsa da, kronik enfeksiyon daha 

çok çocukluk döneminde bulaşmalarla, akut enfeksiyon şeklinde geçirilen hastalık 

sonucunda gelişir. Orta derecede endemi bölgelerinde yaşayan insanların ise dünya 

nüfusunun yaklaşık %43‟ünü oluşturduğu hesaplanmaktadır  (1, 4, 28, 40). 

 

 Düşük endemik ülkeler, kronik taşıyıcılık oranının %2‟nin altında olduğu ülkelerdir. 

Batı Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika düşük endemi bölgeleri olmasına 

nazaran bu bölgelerde yaşayan Avustralya yerlileri, ABD zencileri gibi etnik 

grupların kendi içlerinde gösterdiği endemi oranları farklıdır. Risk grubunun 

genelde 15-24 yaş arası kişiler olduğu bu bölgelerde, cinsel ve horizontal bulaş ana 

bulaşma yoludur (1, 4, 28, 40). 

 

HBV‟nin orta düzeyde endemi gösterdiği Ülkemizdeki HBsAg 

seroprevalansının, bölgeler arasında değişiklik göstererek ELIZA yöntemiyle % 3.9-

12.5 arasında saptandığı çeşitli yayınlarda bildirilmekte olup seroprevalansın en sık 
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 oluğu Güney Doğu Anadolu bölgelerinde, özellikle Diyarbakır‟da bu oranın %10‟u 

geçtiği bildirilmektedir. Bu verilerden yola çıkarak yurdumuzda yaklaşık 4 milyon 

civarında taşıyıcı olduğu hesaplanmaktadır (25, 51, 52).  

2.8. HBV’nin Patogenezi 

Kompleks bir patogeneze sahip hepatit B hepatotoksik değildir. Bu görüş kronik 

HBV taşıyıcılarının çoğunda serumda yoğun virus partiküllerinin saptanmasına karşın 

bu hastalarda karaciğer hastalığının görülmemesiyle desteklenmektedir (47,53). 

Karaciğer parankim nekrozundan sitotoksik T ve NK hücreler sorumludur. Bu 

olay temelde CD4 T lenfositlerinden salınan sitokinlerle düzenlenir. Hepatosit nekrozu 

büyük olasılıkla doğrudan HBV‟üne veya hepatosit yüzeyinde eksprese olan membran 

antijenlerine karşı, T hücre sitotoksik yanıtı sonucu oluşur (Şekil 2-9). Bu dönemde 

karaciğer harabiyetine bağlı olarak aspartat transferaz (AST) ve alanin aminotransferaz 

(ALT) enzim düzeylerinin arttığı ve klinik belirtilerin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu 

çalışmalarda temelde virusun temizlenmesinin T hücre aracılı bağışık yanıtla olduğu, 

viral zarf proteinlerine karşı oluşan antikor yanıtın virusun vücuttan temizlenmesine 

yardımcı olduğu gösterilmiştir (4, 18, 28, 54, 55). Salgılanan sitokinlerin HBV genom 

replikasyonunu baskıladığı ve nükleokapsid antijenlere spesifik T hücre yanıtının viral 

klirensten sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

 

                   

ġekil 2-9:HBV‟nin patogenezi ve bağışık yanıt (https://www.qiagen.com) 
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Akut HBV enfeksiyonunun iyileşmesinde hücresel ve humoral immün yanıtlar 

önem taşır. T hücre yanıtları enfekte hücreleri temizler, humoral yanıtlar ise 

dolaşımdaki viryonları bloke eder ve enfeksiyona karşı korunmayı sağlar. Salgıladıkları 

sitokin profillerine göre CD4 T hücreleri TH1 ve TH2 alt gruplarına ayrılır. TH1 

hücreleri salgıladıkları interlökin (IL) 2, interferon (INF) alfa ve limfotoksin (TNK-B) 

ile hücre aracılı bağışık yanıtı uyarırken, TH2 hücreleri ise temelde IL4, IL5, IL10 

salgılar ve humoral bağışıklığı uyarırlar. TH1 tipi yanıt virusun vücuttan 

temizlenmesinde öne çıkarken, TH2 tipi yanıt ise humoral bağışıklığı ve nötrleyici 

antikorın yapımını uyararak, bu sayede reenfeksiyonlar veya aktif bağışıklama 

sayesinde ileride gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesinde önemli rol oynar (54, 55, 

56, 57). 

HBeAg ve HBcAg‟nin sınıf I ve II HLA epitopları, bağışık yanıtın gelişmesi 

için hedef oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte Milich‟in transgenik fareler üzerinde 

yaptığı çalışmalarda taşıyıcılık durumunun oluşmasında HBeAg / HBcAg‟nin 

tetiklediği, karaciğer hasarını ve viral klirensi regüle etmede önemli Th1/Th2 

yanıtlarındaki dengesizliğin rol oynadığı gösterilmiştir (54, 56, 57). 

2.9. HBV Enfeksiyonunun OluĢturduğu Hastalıklar ve Klinik Seyri 

Son derece değişken seyre sahip Hepatit B enfeksiyonu, inaparan veya subklinik 

yada sarılıksız (anikterik) veya sarılıklı (ikterik) olabilir. İnaparan hepatit ile anikterik 

hepatit terimleri birbirinin yerine kullanılsa da anikterik hepatit sıklıkla klinik 

semptomları olan fakat sarılığın gelişmediği olguların tanımlanmasında kullanılırken, 

inaparan hepatitte sarılık ve diğer belirtiler yoktur. Bu asemptomatik olgular virusa ait 

serolojik ve biyokimyasal testlerle saptanır (47). 

HBV enfeksiyonunda hastalar tamamen iyileşebilir, kronik hepatite ilerleyebilir 

(%5), siroza dönüşebilir (%0.5) veya fulminan hepatit gelişerek yaşamlarını 

yitirebilirler. Klinik olarak belirti yaşa paralel artarken, taşıyıcılık tersine azalır. 

Enfeksiyon genellikle yeni doğanlarda klinik belirti ve semptomlar olmaksızın 

seyrederken, 1-5 yaş arasındaki çocuklarda klinik aşikar enfeksiyon gelişimi % 15 

civarındadır. Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ise semptomatik enfeksiyon 

gelişim oranı %33-55 arasındadır ve hafiften fulminana kadar değişen geniş bir yelpaze 

sergiler (Şekil 2-10). %1-2 değişebilen oranlarda gelişen fulminan hepatitte vaka ölüm 

oranları, %63‟ten 93‟e kadar değişmektedir (1, 27, 28, 29, 58). 
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      ġekil 2-10. HBV enfeksiyon seyri-yaş ilişkisi  

 

Akut viral hepatit B‟de; inkübasyon dönemi, prodrom (preikterik) dönem, 

ikterik ve konvalesan dönem olmak üzere 4 dönem vardır. İnkübasyon dönemi 4-28 

hafta olarak belirlenmiş olup, genellikle 60-180 gün arasındadır. Serumda HBsAg 

saptanmasından ortalama 4 hafta sonra hepatit ortaya çıkar. Akut hepatitin başlangıç 

semptomları  nonspesifik olup, HBV‟li erişkinlerin %5-20‟sinde belirgin akut hepatit 

belirtileri ortaya çıkar. Birkaç gün ile bir hafta kadar sürebilen, sarılık öncesindeki 

prodrom dönemi; hafif ateş, çabuk yorulma, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, bulantı, 

kusma gibi tipik belirtilerin görüldüğü dönemdir (%60 sinsi seyirli) (6, 47, 54, 59). 

Akut Hepatit B‟li hastaların %10-20‟sinde preikterik dönemde klinik olarak 

belirgin karaciğer hastalığı belirtilerinin başlamasından birkaç gün veya hafta önce, 

hepatit B yönünden teşhis koydurucu „serum hastalığına benzer sendrom‟ olarak 

isimlendirilen ürtiker, artralji ve bazende ateşle kendini gösteren bir tablo vardır. 2-10 

gün süren bu semptomlar sarılığın ortaya çıkmasıyla kalıcı değişiklik bırakmadan hızla 

kaybolurlar. Prodrom dönemin yaklaşık onuncu gününde sarılığın başlaması (serum 

bilirubin düzey> 2.5-3) ve koyu idrar çıkması ile 1-3 hafta devam eden ikterik dönem 

başlar. Genellikle prodrom devrindeki belirtiler bu dönemde hızını yitireceğinden 

hastalar kendilerini daha iyi hissederler. İkterik dönemde semptomlar ilerleyebilir, 

değişmeden kalabilir veya hızlıca düzelebilir (6,60). 

Karaciğer parankim incinmesini saptamada duyarlı olan aminotransferazlar 

(ALT, AST), semptomlar başlamadan önce yükselir ve genellikle birinci haftasında pik 

yapar. Alanin aminotransferaz (ALT) primer olarak karaciğerde lokalize olduğundan 
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 parankim incinmesini göstermede daha anlamlıdır ve asetat aminotransferazdan (AST) 

genelde daha yüksektir. Anti-HBc IgM, sıklıkla ALT düzeyinin yükselmeye 

başlamasıyla serumda olumlulaşır (6, 47). 

Akut hepatit tablosundaki bazı hastalarda HBV karaciğerden temizlenemez. 

Erişkinlerde sarılıklı olguların yaklaşık %1-8‟inde kronik taşıyıcılık gelişir. Karaciğerde 

viral replikasyon devam etmesine ve hastalığın immünolojik durumuna bağlı olarak 

kronikleşme gösterir. Konağın immün cevabı zayıf ise, karaciğer hasarı oluşmaksızın 

normal karaciğer fonksiyonu ile birlikte virus çoğalmaya devam eder ve bu hastalar 

sağlıklı taşıyıcı olarak adlandırılır. Hücresel immün cevabı daha iyi olan hastalarda ise 

hepatosellüler nekroz devam eder fakat, hücresel cevap virusu temizlemek için yetersiz 

olduğundan hastalık kronik hepatitle sonuçlanır. Kronik hepatit B‟de yorgunluk, 

bulantı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar vardır. Klinik bulgular sarılık, küçük 

karaciğer ve splenomegalidir. ALT, AST düzeyleri orta derecede yüksektir. Genellikle 

sessiz bir hastalıktır ve teşhis genelde donör olarak kan verilirken veya rutin kan 

taramaları sırasında ortaya çıkar (6, 9, 61, 62). 

 

2.10. HBV Enfeksiyonlarının Tanımı 

Hepatit B enfeksiyonlarının klinik belirtileri diğer viral hepatitlerden 

ayrılamadığından HBV enfeksiyonlarının ayırıcı tanımı serolojik testlere daha ileri 

olarak da moleküler testlere dayanır (Tablo 2-2) (4, 27, 29). Hematolojik ve 

biyokimyasal testler bu olguların değerlendirilmesinde yardımcıdır. 
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Tablo 2-2: Hepatit B‟nin kliniği ve tanı ölçütleri (63) 
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Serumda HBsAg‟nin ve Anti-HBc IgM‟in birlikteliği akut enfeksiyonun 

göstergesidir. HBV ile temastan 1-12 hafta sonra yada semptomların başlamasından 2-8 

hafta önce serumda saptanır ve 3 ay sonra kaybolur. HBsAg‟nin serumda belirmesinden 

yaklaşık 4 hafta sonra klinik hepatit tablosu oluşur ve semptomların başlamasıyla 

serumda Anti-HBc IgM ve IgG ortaya çıkar. Ayrıca bu dönemde HBeAg, DNA 

polimeraz ve HBV-DNA saptanabilmektedir. HBcIgM bir kaç ay pozitif kalarak, 4-8 ay 

sonra serumda tespit edilemeyecek hale gelir. HBsAg ve HBeAg serumda kaybolurken 

Anti-HBs ve Anti-HBe gelişmeye başlar. HBsAg‟nin serumda kaybolup Anti-HBs 

gelişinceye kadar geçen dönem pencere dönemi olup, bu dönemde Anti-HBc IgM 

varlığının belirlenmesi akut enfeksiyonu gösteren en önemli belirteçtir. HBsAg 

kaybolduktan sonra genellikle hastalığın başlangıcından 3 ay sonra ortaya çıkan Anti-

HBs,  iyileşmeyi ve ileride oluşabilecek enfeksiyonlara karşı bağışıklığı gösterir. Aynı 

zamanda Anti-HBs hepatit B aşısı ile aşılanmış kişilerin serumunda da bulunur. Anti-

HBs‟nin geçirilmiş yada geçirilmekte olan enfeksiyonu gösteren total HBc ile birlikte 

pozitifliği doğal immüniteyi, tek başına Anti HBs pozitifliği ise aşılanmaya bağlı 

immüniteyi gösterir. HBV markırlarının zamanla serumdaki değişimi şekil 2-11‟de 

verilmiştir. (6, 9, 62, 64, 65). 

 

 

ġekil 2-11: HBV markırlarının infeksiyöz ve immün dönemdeki değişimleri 
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 Sağlıklı erişkinlerde akut enfeksiyondan sonra kronikleşme oranı %5‟tir. HBeAg 

pozitif taşıyıcı anneden doğan perinatal enfeksiyonlu bebeklerin %80-90‟ında HBV 

enfeksiyonu kronikleşmektedir. HBsAg‟ nin kişi enfekte olduğu sürece serumda tespit 

edilebildiği kronik HBV, vireminin persistansı ile ile karakterize olup siroz ve 

hepatosellüler karsinoma ile ilgilidir. Ayrıca HBsAg‟den kısa bir süre sonra pozitifleşen 

HBeAg‟nin 10 haftadan daha uzun bir süre devam etmesi enfesiyonun 

kronikleşeceğinin belirtisidir (8, 60, 62, 64). 

 6 aydan uzun süre serumda HBsAg pozitifliği olan, transaminaz değerleri 

normal, karaciğer hastalığının diğer belirtileri de olmayan kişiler sağlıklı taşıyıcı olarak 

adlandırılırlar. HBsAg taşıyıcılarında genellikle Anti-HBc IgG yüksek titrede bulunur 

(Şekil 2-12). HBeAg‟nin pozitif, Anti-HBe‟nin negatif olması viral replikasyon 

varlığını gösterirken, Anti-HBe‟nin pozitif, HBeAg‟nin negatif olması replikasyonun 

sona erdiğini gösterir. Fakat bazı durumlarda Anti-HBe‟ nin pozitif olmasına rağmen 

HBV-DNA‟nın pozitif bulunması mutant bir HBV enfeksiyonunu gösterir. Anti-HBe 

pozitif olgularda %20, HBeAg pozitif olgularda %80 oranında HBV-DNA gösterilmesi; 

kronik hepatit olgularda, prognoz ve tedavinin belirlenmesi açısından viral replikasyonu 

gösterme amaçlı, PCR ile HBV-DNA bakılmasını zorunlu hale getirmiştir (8). 

 

 

ġekil 2-12: Kronik HBV enfeksiyonu serolojisi (4. kaynaktan düzenlenmiştir) 

 

HBV enfeksiyonlarında HBV-DNA saptanması tanısal açıdan kullanılmakta 

olup, aktif HBV replikasyonunun güvenilir bir göstergesidir. Viral DNA‟nın işaretli 

probla saptanması ve bu probdan elde edilen sinyalin çoğaltılmasıyla ölçülen pek çok 

slot veya dot blot hibridizasyon teknikleri ile HBV-DNA, 5 pg/ml (1.5 x 106 genom/ml) 
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 düzeyinde saptanabilmektedir. b-DNA (branch DNA) hibridizasyon tekniğiyle 2.5 

pg/ml düzeyindeki viral DNA‟yı saptamak mümkündür. Etkene özgül nükleik asitlerin 

(DNA/RNA) in-vitro çoğaltılarak saptanması esasına dayanan PCR yöntemi, 

hibridizasyon testlerine göre daha duyarlı bir tekniktir ve bu teknikle 10-3 pg/ml 

(yaklaşık 100-1000 genom/ml) düzeyindeki DNA miktarı saptanabilmektedir (66, 67, 

68). 

HBV enfeksiyonlarında viral yükün belirlenmesinde, serolojik testlerin yetersiz 

kaldığı durumlarda tanıya varmada, anti-viral tedavinin izlenmesinde, çeşitli 

mutasyonların araştırılmasında veya hepatosellüler karsinom oluşum mekanizmasının 

aydınlatılmasında HBV-DNA saptanması tanısal açıdan önemlidir (66). Ayrıca HBsAg 

negatif, diğer serolojik göstergeleri pozitif veya negatif olan hastaların plazma ve/veya 

karaciğerlerinde, duyarlılığı yüksek PCR teknikleri ile HBV-DNA saptanabilmektedir. 

Bu klinik durum okült, sessiz veya latent HBV enfeksiyonu olarak tanımlanır (12). 

 

2.11. Okült Hepatit B Enfeksiyonu 

Okült HBV enfeksiyonu, HBV enfeksiyonu sonrası spontan veya tedavi ile 

HBsAg‟si negatifleşen hastalarda, analitik duyarlılığı yüksek PCR teknikleri ile plazma 

ve/veya karaciğer dokusunda HBV-DNA‟nın saptanması durumudur. Serumda HBV-

DNA miktarı 104 kopya/ml‟den düşüktür. Okült HBV enfeksiyonu invitro olarak 

seronegatif (tüm hepatit belirteçleri negatif)  ve seropozitif patern (Anti HBc +/- ve Anti 

HBs +) olmak üzere iki paternde gözükür. Ayrıca izole (tek başına Anti HBc +, diğer 

belirteçler negatif) olgularda da Okült HBV‟ye rastlanmaktadır (12,13). 

HBV-DNA okült hepatitli hastaların plazma, karaciğer dokusu ve periferik 

mononükleer hücrelerinde analitik duyarlılığı PCR teknikleri ile gösterilebilir. Okült 

hepatitli hastalarda HBV-DNA‟nın karaciğer dokusunda plazmaya göre daha yüksek 

miktarda bulunması karaciğerin, okült hepatitlilerde HBV replikasyonu için önemli bir 

organ olduğunu gösterir. Buna karşın bazı okült HBV enfeksiyonlarında, plazmada 

HBV-DNA tespit edilirken karaciğerde tespit edilemeyebilmekte ve bu durum okült 

HBV‟nin geçiş fazı olarak kabul edilmektedir ya da HBV replikasyonu bilinmeyen bir 

lokalizasyonda devam etmektedir (69, 70, 71). 

Okült HBV özellikle klinik olarak kan ve kan ürünleri ve organ transplantasyonu 

ile bulaşta, kronik HCV‟li hastalarda HCC ve siroz gelişmesinde, immunsupresif 
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 hastaların reaktivasyonunda, HIV(+) hastaların klinik tablolarının ağırlaşmasında, 

hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon oluşmasında tetikleyici rol almaktadır (13,14,15). 

2.11.1. Okült HBV OluĢumunda Olası Mekanizmalar 

 Genomun S bölgesinde mutasyon: HBV genomunun PreS/S bölgesinde oluşan 

mutasyonlar HBsAg‟nin antijenitesini etkileyeceğinden, bu yüzey antijenine karşı 

oluşan antikor yanıtını da etkileyerek Anti-HBs oluşumunun azalmasına neden olur. 

Örneğin B lenfositler için epitop teşkil eden S bölgesinin 124-147 numaralı a.a‟ 

lerde meydana gelecek mutasyon, Anti-HBs üretiminde azalmaya ve buda okült 

hepatite yol açabilir. Pre-S1 gen bölgesindeki mutasyonların S proteini sentezini 

bozarak HBV virus oluşumunu ve virusun hepatositlere ilgisini azalttığı, Pre-S2 

bölgesindeki mutasyonların ise virusun serum albuminine bağlanmasını ve 

enfektiviteyi azalttığı ve sonuçta okült hepatit B‟ye yol açabileceği gösterilmiştir 

(12, 72, 73).  

 

 Genoma integrasyon: HBV-DNA‟nın genoma integrasyonu virüs DNA zincirinin 

yeniden düzenlenmesine ve bunun sonucunda HBsAg salınımında değişikliğe neden 

olabilir. HBsAg eksprasyonunun azalması veya durması okült hepatite yol açabilir. 

HBV-DNA integrasyonun HCC‟lilerde daha sık olduğu gösterilmiştir (74, 75). 

 

 Periferik mononükleer hücrelerin HBV ile enfeksiyonu: Akut ve kronik HBV 

enfeksiyonu sırasında periferik mononükleer hücrelerin (PMH)  monosit, T ve B 

lenfositleri gibi alt gruplarının da enfekte oldukları gösterilmiştir. Yine kronik HBV 

enfeksiyonunda spontan veya tedavi ile HBsAg kaybından sonra da PMH‟lerde 4 yıl 

süresince HBV izole edilebilmiştir. HBsAg ve karaciğerde HBV-DNA negatifliği 

sağlanan hastalarda, HBV ile enfekte PKMNH‟nin saptanması, burada partiküllerin 

tedaviden korunarak HVB enfeksiyonunun tekrarlanmasına neden olabileceğini 

göstermektedir (76,77). Buda PMH‟lerin transplantasyon sonrası HBV nüksünde 

önemli olduğunu göstermektedir. 

 

 Ġmmün kompleks oluĢumu: Akut HBV enfeksiyonu sırasında, HBsAg‟den Anti-

HBs‟ye serokonversiyon oluştuktan sonra oluşan, HBV-DNA ve Anti-HBs içeren 

immünokomplekslerin iyileşen vakaların %91‟inde, uzun süreler boyunca 
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 gözlendiği ve okült hepatitten sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Kronik HBV 

enfeksiyonu sırasında HBsAg negatifleşmesi ile oluşan okült hepatitli hastalarda 

HBV-DNA içeren immünkompleksler bulunamadığından bu hasta grubunun 

patogenezinden immunokopleksler sorumlu tutulmamaktadır (70, 78, 79). 

 

 Konağın immun cevabı: Konağın virusa karşı gösterdiği hücresel ve humoral 

immun cevap HBV enfeksiyonunun seyrinde önemlidir. Tam iyileşme gösteren 

HBV hastaları hayatlarının belli bir evresinde immunsupresif tedavi alırlarsa HBV 

enfeksiyonu nüksedebilir. Eğer hastaların immün cevabı kanda tespit edilen HBV-

DNA miktarını ancak hassas PCR yöntemiyle tespit edilebilir seviyeye 

indirebiliyorsa ve HBsAg negatifleşiyorsa okült hepatitten bahsedilir. Kronik HCV 

enfeksiyonu bulunan hemodiyaliz hastalarında okült HBV enfeksiyonuna daha sık 

rastlanmasıda immunsupresyonun okült hepatit gelişimindeki önemini gösteren 

önemli bir örnektir (80, 81). 

 

 HCV ile koenfeksiyon: HCV ile koenfeksiyon bulunan hastalarda HBsAg‟nin 

serumda geç, kısa süreli ve düşük seviyede ortaya çıktığı ve HBsAg negatifliğinin 

daha sık görüldüğü bildirilmiştir (82). HCV core proteininin HBV replikasyonunu 

inhibe ettiği düşünülmektedir. 

 

 HBV genotipi: HBV, nükleotid dizi analizine göre (A-F) 6 farklı genotipe sahip 

olup bu genotipler hastalık aktivitesini ve tedaviye yanıtı etkilemektedir. Okült 

hepatitli hastaların %61‟i HBV genotip D ile enfekteyken, HBsAg pozitif hastaların 

%53‟ü genotip A ile enfektedir (83, 84). 

 

2.11.2.  Okült HBV Enfeksiyonunun Klinik Önemi 

Gerek korunma ve tedavi, gerek tanıya dönük çok ciddi gelişmeler olsa da, 

HBsAg negatif hastalarda HBV-DNA varlığının devamı, okült HBV‟nin halk sağlığı 

yönünden çok ciddi bir problem olduğunu göstermektedir. 

Organ nakillerinde ve kan donörlüğünde okült HBV enfeksiyonlu kişiler, 

HBVseroloji taramalarında HBsAg negatif belirteç gösterdiğinden, Anti HBc ve HBV-

DNA testleinin de yapılmamasıyla sağlıklı olarak kabul edilmektedirler. Bu da HBV 
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 enfeksiyonunun bulaştırıcılığını arttırmaktadır. Bu nedenle, HBsAg negatif kan ve 

organ donörlerinin gizli hepatit olma olasılığından dolayı, kan ve kan ürünlerinin 

transfüzyonla ve organ nakilleriyle HBV enfeksiyonunu bulaştırabileceği 

bildirilmektedir (85, 86).  

Okült HBV‟nin ilk HCC‟li ya da kronik hepatitli hastalarda tanımlanmış olması 

karaciğer hastalıklarında etiyolojisi olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan 

araştırmalarda okült HBV karaciğer hastalığı olmayanlarda %0-10 oranında, kronik 

hepatitlilerde %11-19, HCC hastalarında %12-61 ve HCV (+) hastalarda %1-95 

oranında görülmektedir (23). 

HBV ve HCV koenfeksiyonu sık görülen klinik bir tablodur. HCV 

enfeksiyonunun HCC gelişim riskinin, HBV koenfeksiyonuyla daha da arttığı ve daha 

erken sürede HCC geliştiği görülmüştür. Okült HBV hemodiyaliz hastalarında da 

enfeksiyon oluşmasında önemlidir. Hemodiyaliz hastalarında bu oran %14-36‟dır. 

Ayrıca HIV (+) hastaların klinik tablolarının ağırlaşmasında etkili olan okült HBV 

prevalansının gittikçe arttığı görülmektedir (72, 87, 88). 

Halen biyolojik ve klinik spektrumu tam olarak bilinemeyen okült HBV 

enfeksiyonunu saptamada anahtar HBV-DNA olduğundan, bu tip şüpheli hasta 

gruplarında, rutin serolojik tarama testlerinin yanında HBV-DNA‟nında araştırılması, 

sadece serolojik testlerle sağlıklı birey olarak kabul edilecek kişilerdeki bu durumun 

önüne geçilmesinde ve bulaştırıcılığın en aza indirilmesinde önemlidir. 

2.12. HBV Enfeksiyonlarında Tedavi ve Korunma 

Akut HBV enfeksiyonları, kendi kendilerine sınırlanabilen enfeksiyonlar olup 

diğer viral hepatitler gibi özgül tedavileri yoktur (89, 90). 

Hepatit B tedavisindeki hedefler,  hepatit aktivitesinde (nekroinflamatuvar 

aktivitede) geçici ya da kalıcı gerileme, fibrotik ilerlemenin durdurularak siroz ve 

karaciğer yetmezliğinin önüne geçilmesi ve karaciğer transplantayonu sonrasında HBV 

enfeksiyonu nüks etmesinin önlenmesidir. Kronik Hepatit B tedavisinde amaç, 

hastalığın klinik seyrinin ve sonlanımlarının sekteye uğratılmasıdır. HBV‟nün viroloji 

ve replikasyon döngüsü ile konağın HBV‟ye yanıt tedavide göz önünde bulundurulması 

gereken kriterler olup interferon ile tedavi edilen hepatit hastalarının uzun süreli 

izlemleri sonucunda HBV replikasyonunda büyük baskılamaların geliştiğini ve bunun 

da HBV‟nin doğal seyrini sekteye uğrattığı gösterilmiştir (7, 89, 90, 91). Her gün 5 MÜ 
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 veya haftada üç gün 10 MÜ alfa-interferon tedavisinin üç-altı ay süre ile uygulanması 

sonucu olguların %30-40‟ında serumda HBeAg‟nin ve HBV-DNA‟nın kaybolduğu ve 

karaciğer hasarında azalmanın olduğu gösterilmiştir. Fakat bu tedavinin bazı 

immunsuprese hastalarda, perinatal enfeksiyonlarda ve sirozlu hastalarda yarar 

göstermemesi, başka tedavi arayışlarını doğurmuştur. Kronik HBV tedavisinde birçok 

antiviral ilaç denenmiş olup lamivudinin prototipini oluşturduğu hem güçlü, hem iyi 

tolere edilebilen, hem de ağız yoluyla alınabilen antivirallerin ortaya çıkması, daha açık 

tedavi hedeflerinin formüle edilmesini sağlamıştır. Lamivudin HBV tedavisi esnasında 

orta vadede iyi bir etkinliğe sahip olurken uzun vadede ise problem bu ajana karşı 

“revers transkriptaz”enzimindeki YMDD (tirozin metyonin aspartik asit aspartik asit) 

motifinde mutasyonların ortaya cıkması sonucu direnc gelismektedir. Famsiklovir ile 

tedavi deneyimleri daha az ve lamivudine göre etkisinin daha zayıf olmasına rağmen 

etki mekanizmasının lamivudinden farklı olmasından dolayı kombine kullanımı söz 

konusu olabilirse dirençli kökenlerin ortaya çıkması geciktirilebilir veya engellenebilir 

(89, 90, 91, 92). 

Yeni klinik arastırmalar, HBV replikasyonunu baskılamada, adefovir dipivoksil, 

entakavir ve emtrisitabinin gibi HBV antivirallerinin en az lamivudin kadar guclu etki 

mekanizmasına sahip oldukları göstermekte olup ayrıca yapılan ön calışmalar 

lamuvidine direnç geliştiği halde adefovir dipivoksilin klinik açıdan etkisinini devam 

ettiğini gostermektedir. Bununla birlikte, adefovir dipivoksil, lobukavir, entekavir, 

DAPD (beta- D-2,6- diamino purin dioksalan) ve olasılıkla klevudin (L-FMAU) hem 

yabanıl tip hem de YMDD mutant HBV‟nin replikasyonunu baskılamaktadır (7, 89-94).  

HBV tedavisinde, devamlı bir baskılanmanın elde edilmesi icin özellikle de ilaç 

direnci gelişimini azaltmak ve ilaç etkinliğini arttırmak icin antivirallerin kombine halde 

kullanımı gerekmektedir (89, 90, 91). 

2.12.1. Korunma: 

2.12.1.1. HBV ile karĢılaĢma öncesi korunma: 

1. Özgül olmayan korunma: Amaç; bulaşma zincirinin kırılarak HBV 

enfeksiyonundan korunmadır. 

 Cinsel yolla bulaşmanın engellenmesi için kondom kullanımı, 

 Kan transfüzyonu ile bulaşmanın engellenmesi kan ve kan ürünlerinin HBV 

yönünden serolojik ve moleküler olarak taranması, 
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  Nozokomiyal bulaşmanın engellenmesi için sterilizasyon ve dezenfeksiyonun 

kurallarına uygun sağlanması (10). 

 

2. Özgül korunma: Bulaşma öncesinde aşılama programı veya bulaşmanın hemen 

sonrasında pasif bağısıklama uygulanması ile sağlanan aktif bağısıklama ile HBV 

enfeksiyonlarından korunmadır. Önerilen aşılama programı ve dozları, aşılanacak 

kisinin yaşına, enfeksiyonun kazanılma durumuna (örn. perinatal) ve uygulanacak 

aşının tipine göre değişmektedir. 

a) HBV aşıları: Rekombinant gen teknolojisiyle üretilen HBV aşısının, bugün 

kullanılan HBsAg ve HBsAg+Pre-S2 proteinlerini içeren formları vardır. 

Kas icine uygulanan 3 doz Hepatit B aşılamasından sonra yetiskinlerde 

%90‟ın ustunde, yeni doğanlarda, cocuklarda ve 19 yasına kadar olan 

adolesanlarda %95'in uzerinde koruyucu antikorlar gelismektedir. Bu oran 

ileri yaşla birlikte azalmakta olup, koruyucu antikorlar 40 yaşın üzerinde 

ancak %90 civarına çıkmakta, 60 yasın ustunde ise %75 civarlarında 

kalmaktadır. Aşılama prosedürünü tamamlayan kişilerde oluşan bağışıklık 

%80-100 arasında hepatit B gelişimi önlemektedir. 20µg‟lık preperatları 

erişkin ve 10 yaşın üzerindeki çocuklara 0-1-2-12. aylarda dört doz veya 0-

1-6. aylarda üç doz olarak uygulanabilir. Bebeklerde ise 10 µg‟lık dozları 

DBT-polio aşıları ile birlikte 2-4-6. aylarda veya 0-1-6. Aylarda 

uygulanabilir. Aşılama sonrası Anti-HBs düzeyinin yüksekliği ile orantılı 

olarak 3-5 yıl sonra kamçılama dozu uygulanmalıdır (4, 10, 28, 48, 90). 

 

b) HBV hiperimmünglobülini (HBIG): Standart immünglobülinlere göre 

50.000 kez daha fazla Anti-HBs içerir. HBV ile karşılaşma öncesi veya 

sonrasında kullanılabilir. Karşılaşma öncesi uygulanan HBIG‟nin 

koruyuculuğu doza bağlı olarak 2-4 ay kadardır ve akut veya kronik 

enfeksiyon gelişmesini önleyebileceği çesitli çalışmalarla gösterilmiştir (4, 

10, 28, 32, 48). 
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 2.12.1.2. HBV ile karĢılaĢma sonrası korunma: 

 

1. Mesleksel nedenlerde HBV ile karılaşma: İğne batması, mukozalara sıçrama vb. 

sebeple HBV karşılaşmasında izlenecek yol, yaralanan kişinin önceden HBV ile 

karşılaşma durumuna göre değişmekte olup tablo 2-3‟de gösterilmiştir (10, 32, 

95). 

  Tablo 2-3: Mesleksel nedenlerle HBV ile karşılaşmada izlenecek yol (10) 

 

2. Cinsel yolla karşılaşma: Temas sonrası ilk yedi gün içinde HBIG (4-5ml- 800-

1000 IU) uygulanması ve eş zamanlı olarak aşılama proramına başlaması 

önerilir (10, 32, 95). 

 

3. HBV enfeksiyonlu anneden doğan bebeklerin korunması: Bebek doğar doğmaz 

ilk 12 saat içinde HBIG (0.5 ml-100IU) uygulanmalı ve bebek aynı anda 

aşılanmaya başlanmalıdır. HBeAg olumlu bebeklerin annelerine birinci ayda bir 

kez daha HBIG uygulanabilir (Tablo 2-4) (10, 32, 95). 

 

Tablo 2-4: Perinetal ve cinsel ilişki HBV bulaşında, temas sonrası korunma (32. 

kaynaktan değiştirilerek alınmıştır) 

Temas         HBIG 

      Doz ve zamanlama 

                         AĢı  

Doz ve zamanlama 

Perinatal 0.5ml (100-400 IU) İM, 

Doğumu izleyen 12 saat içinde 

10 mikrogram.İM, doğumu izleyen 12 

saat içinde, 1 ve 6 . aylarda yinelenir 

(toplam 3 doz) 

Cinsel 

iliĢki 

4-5 ml.(800 IU) İM, tek doz, 

Cinsel ilişkiden en geç 14 gün sonra 

 20 mikrogram, İM, 0,1 ve 6. aylarda  

(toplam 3 doz) 

Yaralanan kiĢinin durumu Materyalin durumu Profilaksi 

HBV‟ye doğal bağışık HBsAg negatif/pozitif     Önerilmez 

HBV ile karşılaşmamış HBsAg negatif HBV aşılamasına başlanır 

HBV ile karşılaşmamış HBsAg pozitif Derhal HBIG (800-000 IU) + 

HBV aşılaması önerilir 

HBV aşılı HBsAg negatif Önerilmez 

HBV aşılı HBsAg pozitif Anti-HBs>100mlIU/ml ise  

Önerilmez 

HBV aşılı HBsAg pozitif Anti-HBs<100mlU/ml ise  

Bir doz aşı ile kamçılama 

Önerilir 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ÇalıĢma  Alanı 

Çalışmamız Kasım 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında, kesitsel olarak 

planlanmış ve tanımlayıcı olgu çalışması olarak yapılmıştır. Bu tarihler arasında çalışma 

kapsamı içinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF), Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Seroloji/ELIZA Laboratuarına viral hepatit ön tanısı ile yada herhangi bir nedenle (aşı 

sonrası serokonversiyon yada post-hepatit izlenimi ve herhangi bir kişiye kan verme 

gibi) başvuran olgular değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirilmeye alınan bu 

olgulardan, çalışmamızın amacına uygun olarak, alınan üç grup (HBV seronegatif ALT 

yüksek, HBV doğal bağışık ve HBV aşılı) hariç, araştırmaya alınan diğer HBV;  izole 

anti-HBc grubu olgular ise İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF), Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı Seroloji/ELIZA Laboratuarı ile İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Temel 

İmmünoloji ve Viroloji Bilim Dalı kayıt defterlerinden retrospektif olarak 

değerlendirilerek, alınmıştır. Araştırmaya aday olarak alınan ve çalışmamız için uygun 

tüm olgular İ.Ü. Tıbbi Etik Kurul yönergesi kurallarına göre görüşülmüş ve araştırma 

amaçlı ikinci kan örneklerinin alınmasında onayları alınmıştır. 

3.2. ÇalıĢma Grupları ve Prosedürü 

CTF, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji/ELIZA Laboratuvarına 

başvuran ve rutin serolojik Hepatit B belirteçleri (HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-

HBe, Anti-HBc, Anti-HBc IgM) yapılarak, 

a) HBV; İzole Anti-HBc 

b) HBV; Doğal bağışık 

c) HBV; Seronegatif 

d) HBV; Aşılı paternlerine uygun invitro sonuçlarıyla araştırmamıza ön uygunluğu 

olan olguların çalışmamıza kesin olarak alınabilmeleri için tekrar serolojik test 

amacı ile 10 cm
3
 düz kan (anti-koagülan içermeyen) alınmıştır. Ayrıca hem CTF 

hem İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‟nın ilgili 

laboratuvarlarında yer alan kayıt defterlerinden yapılan geriye dönük taramalarda 

İzole Anti-HBc oldukları belirlenmiş olan olgular çağırılarak, bunlardan tekrar 

durumlarını netleştirmek amacı ile tekrar 10 cm
3
 düz kan alınmıştır. İkinci kez 

yapılan serolojik test Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay (ELIZA) ile 
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 araştırmamıza aldığımız grupların serolojik test paternlerine uyan olgulardan, 

araştırmamız amacına dönük olarak, moleküler test [Real-Time (RT) PCR ile HBV-

DNA] için 10 cm
3
 EDTA‟lı kan alınmıştır. Ayrıca araştırmaya alınan tüm olguların 

biyokimyasal test parametrelerinden karaciğer enzimleri olarak alanin 

aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri ilgili 

biyokimya laboratuvarlarından alınarak, değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre 

çalışmanın amacına uygun olarak araştırmaya dört grup alınmıştır (Tablo3-1). 

 

Tablo 3-1: Çalışmaya alınan olgu grupları ve alındıkları merkezlere göre dağılımları 

 HBV; 

Ġzole-HBc 

HBV; 

Doğal BağıĢık 

HBV; Seronegatif 

ALT Yüksek 

HBV; 

AĢılı 

Ġ.Ü. CTF * 15 22 19 23 

Ġ.Ü Ġst.Tıp Fak.** 5 1 1 - 

 

* : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

** : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

 

I. HBV: İzole Anti-HBc ; 

Gerek rutin, gerek araştırmamız kapsamında yapılan ELIZA yöntemiyle tek 

başına anti-HBc testi pozitif olup, diğer hepatit belirteçleri negatif olan ve izole 

anti-HBc laboratuvar tanısı konulan toplam 20 olgu çalışmaya alınmıştır. 

 

II. HBV:Doğal Bağışık; 

Araştırma kapsamında ELIZA ile yapılan ikinci alışma sonucunda, HBsAg 

negatif, Anti-HBc ve Anti-HBs‟si pozitif ve ALT değerleri çoğunlukla normal 

olan (18 kişi normal ALT) toplam 23 olgu çalışmaya alınmıştır. 

 

III. HBV: Seronegatif, ALT yüksek; 

Bu grupta ikinci kez yapılan ELIZA yöntemi ile tüm hepatit B belirteçleri 

(HBsAg, Anti-HBs HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, Anti-HBc IgM) negatif ve 

ALT düzeyleri yüksek ( >40 IU/ml) olan, toplam 20 olgu alınmıştır. 
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 IV. HBV:Aşılı; 

ELIZA ile yapılan ikinci testte HBsAg negatif olup, tek başına Anti-HBs testi 

pozitif saptanan ve geçmişinde aşı olma öyküsü olan toplam 23 olgu çalışmaya 

alınmıştır. 

 

Araştırmaya alınan 4 gruba ait olgulardan real-time (RT) polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) yöntemi ile kantitatif HBV-DNA testi yapmak amacı ile EDTA‟lı 

tüpe 10 cm
3
 tam kan örneği alınmıştır. Alınan tam kan örneklerinden 1 saat içinde elde 

edilen plazmalar 2 adet 1000 µl  ependorf tüplere ayrılarak, çalışma zamanına kadar -80 

ºC‟de saklanmıştır. 

3.3. ÇalıĢma Yöntemleri 

3.3.1. Olgu Gruplarının OluĢturulmasında Kullanılan Hepatit Belirteçleri ve 

Uygulanan Yöntemler: 

Olgu gruplarının oluşturulmasında hepatit belirteçleri olarak HBsAg, Anti-HBs 

HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc(total), Anti-HBc IgM testleri kullanılmış ve bu testler 

ELIZA yöntemi  ile yapılmıştır. 

 

HBsAg Testi: 

 Test Prensibi: İnsan serumu ve plazmasındaki Hepatit B yüzey antijenlerinin 

(HBsAg) in-vitro olarak kalitatif tespitini sağlamaktadır. 

 

 Test Prosedürü: HBsAg testi; Surase B-96, General Biologicals,Taiwan.  

Ticari kitin öngörülerine uygun olarak çalışılmıştır. Kitin çalışma öngörüsüne 

göre; mikrotiter plağın katı fazı; HBsAg‟ye spesifik fare monoklonal antikorları ile 

kaplı polistren kuyucuklardır; oysa affinite kromatografisi ile saflaştırılmış domuz 

poliklonal antikorları, likid fazda anti-HBs peroxidase (horseradish) konjugatlarını 

hazırlamak için kullanılmaktadır. HBsAg içeren serum yada plazma örneği, 

peroxidase konjugatlı anti-HBs antikor ile birlikte anti-HBs antikor kaplı 

kuyucuklara eklendiğinde ve inkübe edildiğinde kuyucuklarda antikorHBsAg 

antikor-peroxidase kompleksi meydana gelir. Bağlanmamış materyallerin 

uzaklaştırılması için mikrotiter plak yıkandıktan sonra 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 

(TMB) substrat solusyonu kuyucuklara eklenir ve inkübe edilir. HBsAg‟nin Anti-
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 HBs‟ye bağlandığı bölgelerde bir renk oluşur. Peroxidase-TMB reaksiyonu sülfirik 

asit eklenmesi ile son bulur. Oluşan rengin optik densitesi, 450nm ile 620 ila 690nm 

dalga boyları arasında seçilen bir referans dalga boyunda spektrofotometrede 

okunur. 

 

 Test Değerlendirilmesi: HBsAg testinin değerlendirilmesinde; yapılan çalışmada 

negatif kontrolün OD değerine, 0.025 eklenmesiyle elde edilen cut-off değerinin 

üzerinde olanlar kalitatif olarak pozitif, altında olanlar negatif değerlendirilmiş, 

ayrıca pozitif olanlar mikropartikül enzim immüno assey (MP-EIA) prensibine 

dayanan makroeliza cihazında (Axim-ABBOT, ABD) çalışılmış ve cut-off değeri 2 

ve üzerinde olanlar pozitif, altında olanlar ise negatif olarak değerlendirilmiştir. 

 

Anti-HBc IgM Testi: 

 Test Prensibi: 'IgM capture' prensibine dayanan, bu test hasta serum ve plazma 

örneklerinde anti-HBc IgM antikorunun kalitatif olarak belirlenmesini 

sağlamaktadır. 

 

 Test Prosedürü: Anti-HBc IgM testi; Anti corase MB-96, General 

Biologicals, Taiwan. Ticari kitin öngörülerine uygun olarak çalışılmıştır. 

Mikrotiter plağın katı fazı, anti-human IgM kaplı polistren kuyucuklardır. Bu 

kuyucuklara Anti-HBc IgM içeren örnekler konularak inkübe edildiğinde, örneğin 

içinde bulunan IgM antikorları kuyucuklardaki Anti-h IgM ler ile bağlanırlar. 

HBcAg içeren reaktif ve peroxidase-konjugatlı anti-HBc solusyonu eklendikten 

sonra inkübasyon sırasında kuyucuklarda (Anti-h IgM)(Anti-

HBcIgM)(HBcAg)(Anti-HBc peroxidase) kompleksi oluşur. Bağlanmayan 

materyallerin uzaklaştırılması için plağın yıkanmasından sonra, TMB substrat 

solusyonu eklenir ve inkübe edilir. Eğer örnekte Anti-HBc IgM var ise, yıkamadan 

sonra, kuyucuktaki peroxidase aktivitesi örnekteki Anti-HBc IgM içeriğini 

yansıtacaktır. Peroxidase-TMB reaksiyonu sülfirik asit eklenmesi ile son bulur. 

Oluşan rengin optik densitesi, 450nm ile 620 ila 690 nm dalga boyları arasında 

seçilen bir referans dalga boyunda spektrofotometrede okunur. 
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  Test Değerlendirilmesi: Bu testte, negatif kontrolün OD değeri ile pozitif kontrolün 

OD değerinin dörde bölümününün toplamı sonucunda elde edilen cut-off değerinin 

üzerinde olan örnek değerleri pozitif, altında tespit edilenler ise negatif olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Anti-HBc (total) testi: 

 Test Prensibi: İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit B virüsü core antijenine 

karşı oluşan total anti-HBc antikorunun kalitatif tespitini sağlamaktadır. 

 

 Test Prosedürü: Anti-HBc (total) testi; Anti corase B-96, General Biologicals, 

Taiwan. Ticari kitin öngörülerine uygun olarak çalışılmıştır. Mikrotiter plağın katı 

fazı; HBcAg ile kaplı polistren kuyucuklardır; likid fazı ise insan peroxidase 

konjugatlı Anti-HBc dir. AntiHBc içeren serum ya da plazma örneği; insan 

peroxidase konjugatlı Anti-HBc ile birlikte HBcAg kaplı kuyucuklara 

konulduğunda ve inkübe edildiğinde, kuyucuklardaki HBcAg ye bağlanmak için 

yarışmaya başlayacaklardır. Kuyucuklarda (HBcAg)-(Anti-HBc peroxidase) 

kompleksi ve/veya (HBcAg)-(Anti-HBc) kompleksi oluşacaktır. Bağlanmamış 

materyallerin uzaklaştırılması için plağın yıkanmasından sonra, TMB solusyonu 

kuyucuklara eklenir ve inkübe edilir. Yarışmalı prensibe bağlı olarak; örneklerde 

renk gelişimi HBcAg‟ye Anti-HBc bağlanma miktarına gore ters orantılı olarak 

gerçekleşecektir. peroxidase-TMB reaksiyonu sülfirik asit eklenmesi ile son bulur. 

Oluşan rengin optik densitesi, 450nm ile, 620 ile 690 nm dalga boyları arasında 

seçilen bir referans dalga boyunda spektrofotometrede okunur. 

 

 Test Değerlendirilmesi: Anti-HBc (total) testinin değerlendirilmesi; negatif 

kontrolün 0,4 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuca, pozitif kontrolün 0,6 ile 

çarpılmasıyla elde edilen sonucun eklenmesiyle elde edilen cut-off değerinin altında 

kalan değerler pozitif, üzerinde kalan değerler ise negatif olarak değerlendirilmiştir. 

 

Anti-HBs Testi: 

 Test Prensibi: İnsan serum ve plazmasındaki Hepatit B yüzey antijenine karşı 

oluşmuş antikorların (Anti-HBs) in-vitro kantitatif/kalitatif tespitini sağlamaktadır. 
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  Test Prosedürü: Anti-HBs testi; DiaPro, Diagnostic Bioprobes, Milano, İtalya 

ticari kitin prosedürüne uygun olarak çalışılmıştır. Kite göre, mikroplak 

kuyucukları rekombinant HBsAg protein ve HBV sentetik peptidlerinin multipl 

epitopları ile kaplanmış olup serum veya plazmada HBV antijen ve antikorları 

varlığında, peptid ve rekombinant proteinler ile reaksiyona girerek,katı faza 

yapışırlar. Nonspesifik antijen ve antikorlar yıkama tamponu ile uzaklaştırılır. 

Antijenik proteinlere bağlı HBV spesifik human IgG, goat-anti-human IgG 

peroxidaz konjugatı ile reaksiyona girer ve kromojenik substratlı son reaksiyon 

gözlemlenebilir hale gelerek reaksiyonun yoğunluğu fotometrik olarak okutulur. 

 

 Test Değerlendirilmesi: Anti-HBs testinin değerlendirilmesi; çalışmada kullanılan 

ticari kitin öngörüsüne göre kullanılan kalipratör (1-5) değerleriyle hastalardan elde 

edilen optik dansitelerin (OD), grafiklendirilmesiyle (4 parametreye göre 

grafiklendirmeyle ünitelendirme) elde edilen 10 IU/ml ve üzeri değerler  kantitatif 

olarak pozitif ve DSO‟ ya göre bağışık değer olarak değerlendirilmiş, bu değer 

altında olanlar ise  kalitatif olarak negatif ve bağışık yanıt oluşmamış olarak kabul 

edilmiştir (96). 

 

HBeAg ve Anti-HBe Testleri:  

 TestinPrensibi: İnsan serum ve plazmasında Hepatit B “early” antijenini (HBeAg) 

ve bu antijene karşı oluşan antikorun (Anti-HBe) tespitini semikantitatif olarak 

sağlamaktadır. 

 

 Testin Prosedürü: HBeAg ve Anti HBe testleri; HBeAg/HBeAb DiaPro, 

Diagnostic Bioprobes, Milano, İtalya ticari kitin öngörüsü  doğrultusunda 

çalışılmıştır. HBeAg/HBeAb ortak kullanılan „spesifik monoklonal anti-HBe antikor 

kaplı‟ plaklarına serumlardan aktarılır.Farklı olarak: Antikor tesbiti için kit içinde 

hazır bulunan HBeAg solüsyonundan tüm kuyucuklara 50‟şer mikrolitre eklenir. 

Diğer aşamalar HBeAg testinden farksız olarak prosedüre uygun olarak uygulanır. 

Eğer örnekte anti-HBe antikorları varsa rekombinant HBe antijenleriyle birleşmek 

için kuyucuklarda bulunan sabit miktarda anti-HBe antikorları ile yarışır. Kompetitif 

deney iki inkübasyondan oluşur: Birincisi; örnek ve rekombinant HBe antijeni ile, 

ikincisi ise; peroksidazla işaretli iki HBe monoklonal antikoru içeren plate ile; solid 
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 fazdaki bağlı enzim konsantrasyonu serumdaki anti-HBe antikorlarının miktarı ve 

aktivitesi ile ters orantılıdır. Bu aktivite üçüncü inkübasyonda kromojen/substrat 

eklenmesi ile tespit edilir. Örnekteki HBe spesifik antikor konsantrasyonu, anti-HBe 

antikorlarının semikantitatif olarak ölçülmesini sağlayan cut-off değeri vasıtasıyla 

hesaplanır. 

 

 Test Değerlendirilmesi:  

a) HBeAg testinin değerlendirilmesi; yapılan çalışmada negatif kontrole 0.0100 

eklenmesiyle elde edilen cut-off değerinin üzerinde kalan değerler pozitif, 

altında kalan değerler ise negatif olarak kabul edilmiştir.  

b) Anti-HBe testinin değerlendirilmesi; çalışmada negatif kontrole pozitif 

kontrolün eklenmesiyle elde edilen sonucun üçe bölünmesi ile cut-off değeri 

hesaplanarak, bu değer altında bulunan sonuçlar pozitif, üstünde bulunanlar 

ise negatif olarak değerlendirilmiştir. 

3.3.2. Olgularda HBV-DNA AraĢtırılması Ġçin Real-Time PCR Yöntemi  

 

a) Plazma örneklerinden DNA eldesi: 

Çalışılıncaya kadar- 80ºC‟de muhafaza edilen okült (gizli) HBV şüpheli hasta 

plazma örneklerinde HBV-DNA ekstraksiyon işlemi, otomatik bir ekstraksiyon kiti 

(QIAamp DNA Mini Kit, Almanya) kullanılarak  üretici firma önerileri doğrultusunda, 

aşağıdaki işlemler uygulanarak gerçekleştirildi.  

 

 -80ºC‟de muhafaza edilen plazma örnekleri çalışılmadan önce oda 

sıcaklığına getirildi. 

 Her bir plazma örneği için; 1.5 ml‟lik  DNAse, RNAse içermeyen reaksiyon 

tüplerine 20 µl Proteinaz K, 200 µl plazma örneği ve muhtemel PCR 

inhibisyonunu tespit etmek için 10 µl internal kontrol konuldu. Üzerine 200 

µl Buffer AL eklenerek karışım 15 saniye vortekslendi. 

 Bu karışım 10 dakika 56 ºC‟de inkübasyon sonrasında spin santrifüj yapıldı. 

 Üzerine 200 µl etanol eklenen karışım 15 saniye vortekslendi. 

 Örneğin tümü 2 ml‟lik kolonlara aktarılarak 1 dakika 8000 rpm‟de santrifüj 

edildi. 
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  Alttaki koleksiyon tüpü atılarak yenilendi ve üzerine 500 µl Buffer AW1 

eklenen kolon 1dakika 8000 rpm‟de santrifüj edildi. 

 Alttaki koleksiyon tüpü atılarak yenilendi ve kolon üzerine 500 µl Buffer 

AW2 eklenerek 3 dakika 14000 rpm‟de santrifüj edildi. 

 Alttaki koleksiyon tüpü atılarak yenilendi ve hiçbir yıkama solüsyonu 

eklenmeden en hızlı devirde 1 dakika santrifüj edildi.  

 Alttaki koleksiyon tüpü atıldı ve kolonlar DNAse, RNAse içermeyen 

ependorf tüplere yerleştirilerek, kolon üzerine 100 µl Buffer AE eklendi ve 1 

dakika 8000 rpm‟de santrifüj edildi. 

 Elde edilen 100 µl'lik ekstraksiyon örnekleri çalışılıncaya kadar -20ºC‟de 

muhafaza edildi.  

 

b) Real-time (RT) PCR yöntemi ile HBV DNA’nın saptanması: 

Hasta plazma örneklerinde HBV DNA kantitasyonu için, okült HBV 

enfeksiyonlarının invitro tanısında analitik duyarlılık sınırını ≤≤55  IIUU//mmll((~~3300  kkooppyyaa//mmll))  

oollaarraakk  kkaabbuull  eeddeenn  lliitteerraattüürr  ((1133))  öönnggöörrüüssüü  ddooğğrruullttuussuunnddaa,,  analitik duyarlılığı 3.8 IU/ml 

olan ticari bir Real-Time PCR kiti (QIAGEN, Artus HBV RG PCR Kit, Almanya) 

kullanılarak, İ.Ü Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı‟ndaki Real-Time PCR cihazında 

(Corbett Research, Rotor-Gene Q, Avustralya) üretici firma önerileri doğrultusunda 

yapılmıştır. 

 

Testin Prensibi: 

Artus HBV RG PCR kiti; Rotor gene Q cihazları üzerinde polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) işlemini kullanarak HBV DNA'nın tespitini yapan ve kullanıma hazır 

bir sistemi oluşturan kittir. HBV genomunun bir 134 bp'lik  bölgesi özel olarak 

büyütülerek fluoresan boyaları vasıtasıyla Rotor gene Q Döner yeşil fluoresan 

kanalından  tespit edilir. Bunlar genelde büyütülen ürüne bağlı olan oligonükleotid 

deneme numunelerine (problarına) bağlıdır. Ayrıca, muhtemel PCR engellemesini tespit 

etmek amacıyla ikinci bir heterolog büyütme sistemini içermektedir. Bu Rotor-Gene Q 

cihazının döner sarı fluoresan kanalından internal (içsel) kontrol olarak tespit edilir. 

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar IU/ml olarak hesaplanır. 
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Test Prosedürü: 

 PCR tüpleri enzimatik aktivite başlangıcını önlemek için soğutma bloğu 

adaptörleri içerisine konuldu. 

 Bu tüplere 30 µl HBV RG Master Miks ve 20 µl DNA eklenerek, her bir tüp 

için toplam hacim 50 µl olacak şekilde hazırlandı. 

 Kit içinde bulunan negatif kontrol (H2O) ve pozitif kontrol kantitasyon HBV 

DNA standartları (HBV RG/TM QS1-5) kullanılarak, 30 µl HBV RG Master 

Miks ile birlikte toplam hacim 50 µl olacak şekilde PCR tüplerine hazırlandı. 

 PCR tüpleri Rotor-Gene Q real-time PCR cihazına yerleştirilerek aşağıdaki 

ısı döngü program uygulanarak çalışma sarı ve yeşil flouresan kanal olmak 

üzere iki kanaldan izlendi.  

 

95  ºC„de 10 dakika ön ayrışma 

95 ºC„de 15 saniye        ayrışma 

72 C‟de 30 saniye        bağlanma   →    45 döngü 

72 ºC„de 15 saniye        uzama 

 

 a. Sarı fluoresan kanalda JOE ile işaretlenmiş Taq Man probu kullanılarak 

DNA izolasyon işleminin kontrolünü ve muhtemel PCR inhibisyonunun 

izlenmesini sağlayan internal kontrol (HBV RG/TM IC) izlendi (Şekil 3-1). 

 

 

ġekil 3-1: RT-PCR ile çalışmada internal kontrol artışı gösteren figür 
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 5. b. Ayrıca çalışma sonucunda, kantitasyon standartlarının artışının uygun 

olup olmadığını gösteren ve bu standartlarının artışına istinaden elde edilen 

standart eğrisi elde edildi (Şekil 3-2). 

 

ġekil 3-2: RT-PCR ile çalışmada standart eğrisini gösteren figür 

 

5. c. Değerlendirme:  

Yeşil fluoresan kanalda, FAM ile işaretli Taq Man probu kullanılarak hasta 

örneklerine ait HBV-DNA ve standart kantitasyonları izlenmiştir. Kantitasyon, üretici 

firmanın önerilerine uygun olarak kite ait beş adet standart yardımıyla çizilen eksternal 

kantitasyon eğrisi ile yapılmıştır (Şekil 3-3,Tablo 3-2).  

 Standartlar 1. Uluslararası HBV standartı (WHO) (DSÖ) kullanılarak kalibre edilmiştir. 

 

 

ġekil 3-3: RT-PCR ile çalışmada kantitasyon standartlarını gösteren figür (Artus HBV 

RG PCR el kitabı) 
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 Tablo 3-2: RT-PCR çalışmasında kullanılan kantitasyon standartlarının 

konsantrasyonları (IU/ml) (Artus HBV RG PCR el kitabı) 

 

Kantitasyon Standartları  Konsantrasyon( IU/ml) 

HBV/RG TM QS 1 50.000.000 

HBV/RG TM QS 2 5.000.000 

HBV/RG TM QS 3 500.000 

HBV/RG TM QS 4 50.000 

HBV/RG TM QS 5 5.000 

 

 

 Miktar Tespiti standartları IU/ µl olarak tanımlanmıştır. Standart eğri kullanılarak 

belirlenen değerleri numune malzemesinin IU/ml değerine dönüştürmek için 

aşağıdaki denklem uygulanmıştır. 

 

 Artus HBV RG PCR kiti 1.1 IU/ml‟den en az 4x109 IU/ml‟e kadar doğrusal değerler 

aralığını kapsamaktadır. 1inci uluslar arası HBV (WHO) standartının seyreltisinin, 8 

tekrar ile 3 farklı günde probit analizi ile tespit edilerek analitik duyarlılığı 3.8 

IU/ml (p=0.05) olarak kabul edilmiştir. Bu değerin altındaki örnekler negatif kabul 

edilerek kalitatif olarak değerlendirilmiştir. 

 

5. d. Eksternal Kontrol Örnekleri: 

HBV-DNA kantitasyon değerleri [ ikisi yüksek (x; 68 IU/ml ve z; 6.015 IU/ml) 

HBV-DNA değeri olan, biri ise okült HBV'li bir olgudan (y;1 IU/ml) elde edilen ve bu 

araştırmada kullanılan ticari kit ve cihazın aynısını kullanan başka bir merkezden elde 

edilen 3 plazma örneği] sadece araştırmacının danışmanı (B.K.) tarafından bilinen ve x 

(68 IU/ml), y (1 IU/ml) ve z (6.015 IU/ml) kodlarıyla tanımlanan üç plazma örneği 

çalışmaya araştırmacı (S.İ.) körlenerek, eksternal kontrol olarak dahil edilmiştir. 

 

 e. Eksternal Kontrol ÇalıĢma Prosedürü: 

Eksternal kontrol plazmaları,farklı günlerde yapılan her bir RT-PCR çalışması 

(1-12 nolu HBV; İzole anti-HBc olguların çalışılması, 13-42 nolu HBV; izole anti HBc 

ve HBV; doğal bağışık olguların çalışılması, 43-72 nolu HBV;doğal bağışık, 
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 HBV;seronegatif ALT yüksek ve HBV; aşılı olguların çalışılması, 73-86 nolu  HBV; 

aşılı olguların çalışılması) sonrasında  danışman tarafından araştırmacı körlenerek 

verilmiş ve aynı hasta plazmalarının çalışma prosedürüne uygun olarak HBV-DNA 

ekstraksiyon işlemi için; QIAamp DNA Mini Kit, Almanya ticari kiti, Real time PCR 

yöntemi ile HBV DNA‟nın saptanması için ise QIAGEN, Artus HBV RG PCR Kit, 

Almanya ticari kiti kullanılarak üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. 

 

 Öncelikle ekstaksiyon işlemi için DNAse, RNAse içermeyen reaksiyon tüplerine 20 

µl Proteinaz K, 200 µl eksternal plazma örneği ve muhtemel PCR inhibisyonunu 

tespit etmek için 10 µl internal kontrol konuldu.Hedef nükleik asidi ortaya çıkarmak 

üzere eksternal kontrol plazmaları, proteinaz K içeren tampon ile 56ºC‟de 10 dakika 

inkübe edildi. Kolon santrifüjleme yöntemi kullanılarak, her yıkama işlemi sırasında 

(200 µl etanol, 500 µl Buffer AW1, 500 µl Buffer AW2  ile yıkama) nükleik asit, 

“fiber glass” yüzeye bağlandı. Yıkama basamaklarından sonrarında elde edilen 

nükleik asit,100 µl Buffer AE içerisinde toplandı. 

 

 Eksternal kontrollere ait elde edilen ekstraksiyon örnekleri, aynı hasta plazmalarında 

olduğu gibi, RT-PCR yöntemiyle HBV-DNA saptamak üzere, tüplere 30 µl HBV 

RG Master Miks ve 20 µl DNA eklenerek, her bir tüp için toplam hacim 50 µl 

olacak şekilde hazırlandı.Bu eksternal kontrol örneklerinin çalışılmasında da, 

negatif kontrol (H2O) ve pozitif kontrol kantitasyon HBV DNA standartları(HBV 

RG/TM QS1-5) kullanılarak, 30 µl HBV RG Master Miks ile  birlikte toplam hacim 

50 µl olacak şekilde PCR tüplerine hazırlandı. PCR tüpleri Rotor-Gene Q real-time 

PCR cihazına yerleştirilerek, 45 siklus boyunca ısı döngü  programı uygulanarak, 

çalışma sırasında sarı fluoresan kanalından internal kontrollerin artışı, yeşil 

flouresan kanaldan ise kantitasyon standartlarının ve eksternal örneklerin HBV-

DNA artışları izlendi (Şekil 3-4).
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 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 

Colour Name Type Ct Given Conc (IU/ml) Calc Conc (IU/ml) % Var 

 X Unknown 35,08  68  

 Y Unknown 42,28  1  

 Z Unknown 28,09  6.015  

 

Şekil 3-4: RT-PCR ile x,y,z kodlu eksternal kontrollerin; 

a.internal kontrol sonuçları  

b. çalışılması sırasında pozitif kontrollerin artışına istinaden elde edilen standart eğrisi 

c. çalışılması sırasında HBV-DNA ve pozitif kontrol artışları 

d. çalışma sonundaki HBV-DNA konsantrasyonları 

 

Standart Eğrisi (1) conc= 10^(-0,279*CT + 11,606) 

Standart Eğrisi (2) CT = -3,588*log(conc) + 41,647 

Reaksiyon verimi (*) 0,89965 (* = 10^(-1/m) - 1)  
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 5. f. Değerlendirme: 

Eksternal kontrol plazmalarının her dört seansta elde edilen HBV-DNA 

değerleri, sadece danışman tarafından bilinen değerlerle uyumluluğuna bakılmış ve 

tarafımca elde edilen değerler (I. çalışma: x;68 IU/ml, y;1 IU/ml, z; 6.015 IU/ml) diğer 

3 seanstaki değerler ile benzer olarak elde edilmiş ve bu değerlerin danışmanımdaki 

değerlerle paralel olduğu tespit edilerek, RT-PCR çalışmamızın optimum koşullarda 

okült HBV enfeksiyonlarının invitro tespitine dönük analitik duyarlılık kriterleri içinde 

yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    45 

4

5

 

4. BULGULAR 

Çalışmaya alınan dört gruba ait 86 olgudan en fazla kan örneği gönderilen 

bölüm 41 (%47.6) kişi ile Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ve sonrasında 

9 (% 10.4)  kişi İle İç Hastalıkları Genel Dahiliye servisi idi (Tablo 4-1, Şekil 4-1). 

 

Tablo 4-1: Araştırmaya Alınan Olguların Gönderildikleri Klinik Bölümlere Göre 

Dağılımı 

Klinik Bölümler 
HBV; izole Anti-

HBc 

HBV; 

Doğal 

BağıĢık 

HBV; 

Seronegatif 

ALT 

Yüksek 

HBV; 

AĢılı 

Klinik Baktr. ve Enf. 9 13 9 10 

Ġç Hast. Genel Dahiliye 3 3 0 2 

ĠÜ. Tıp Fakültesi 5 1 1 - 

Ġç Hast. Gastroloji - 2 - 3 

Ġç Hast. Hepatoloji 1 2 1 1 

Ġç Hast. Romatoloji - - 3 1 

Genel Cerh.Transplant. - - - 3 

Nöroloji - - 1 2 

Ġç Hast. Nefroloji - 1 1 1 

Ġç Hast. Hematoloji - 1 2 - 

Ġç Hast. Endokrinoloji - - 1 - 

Kardiyoloji - - 1 - 

Ortopedi 1 - - - 

Çocuk Hast. Onkoloji 1 - - - 
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Klinik Baktr. Ve Enf

İç Hast Gen Dah

İ.Ü. Tıp Fak.

İç Hast Gastro

İç Hast Hepato

İç Hast Romato

Genel Cerh Transp

Nöroloji

İç Hast Nefro

İç Hast Hemato

İç Hast Endokrin

Kardiyoloji

0rtopedi

Çoc Hast Onko
 

 ġekil 4-1: Araştırmaya alınan olguların klinik bölüm dağılımı 

 

Araştırmaya alınan dört gruba ait 86 olgunun 41 (%48.1)‟i erkek, 45 (%52.3)‟i 

kadın olup, gruplara göre cinsiyet dağılımı tablo 4-2 ve şekil 4-2‟de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-2: Araştırmaya Alınan Farklı Dört Grubun Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet 

HBsAg Negatif Dört Farklı Paterndeki  Olgu Grupları 

HBV; 

Ġzole HBc 

HBV; 

Doğal BağıĢık 

HBV; Seronegatif 

ALT miktarı 

HBV; 

AĢılı 

Kadın 8 11 11 15 

Erkek 12 12 9 8 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

HBV; İzole

HBc

HBV; Doğal

Bağışık

HBV;

Seronegatif

ALT Y.

HBV; Aşılı

Kadın

Erkek

 

ġekil 4-2: Araştırmaya alınan dört grubun cinsiyet durumuna göre dağılımları 
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Araştırmaya alınan dört gruba ait 86 olgunun yaş dağılımı incelendiğinde; 

olguların min-maks(ort): 3-69 (ort:43.07) olarak dağılım göstermiştir (Tablo 4-3, Şekil 

4-3). 

 

 

Tablo 4-3: Araştırmaya Alınan Farklı Dört Grubun Yaş Dağılımları  

 

 

YaĢ 

HBsAg Negatif Dört Farklı Paterndeki  Olgu Grupları 

HBV; 

Ġzole HBc 

HBV; 

Doğal BağıĢık 

HBV; Seronegatif 

ALT yüksek 

HBV; 

AĢılı 

Min-Maks 

(Ort: ) 

3-69 

(44.1) 

20-61 

(42.2) 

23-62 

(45.1) 

21-69 

(40.9) 

 

 

 

 

39

40

41

42

43

44

45

Aşılı Doğal

bağışık

ALT Y.

Seonegatif

İzole HBc

Yaş Ort.

Yaş Ort.

 

ġekil  4-3: Araştırmaya alınan olguların yaş ortalama grafikleri 
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 HBV; Ġzole Anti-HBc olgu grubundaki toplam 20 hastanın 8 (%40)'i kadın, 12 

(%60) 'si erkek ve bu olguların yaşları 3-69 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 

44.1 idi. Bu çalışma grubundaki olgularda HBV-DNA saptanamamamıştır (Tablo 4-4). 

 

 Tablo 4-4: HBV; Ġzole Anti-HBc grubundaki olguların demografik verileri, 

ALT ve AST değerleri ile HBV-DNA sonuçları 

 

No Ad Soyad Cinsiyet YaĢ ALT* 

IU/ml 

AST** 

IU/ml 

Hepatit B belirteçleri HBV-DNA 

 Anti-HBc Diğer  

1 M.H E 35 20 17 + - - 

2 A.Y E 26 39 30 + - - 

3 Ş.E K 60 30 15 + - - 

4 A.M K 52 8 17 + - - 

5 N.V E 49 24 16 + - - 

6 M.D E 37 56 36 + - - 

7 T.K E 3 49 26 + - - 

8 S.Ö E 47 24 19 + - - 

9 A.N K 46 32 29 + - - 

10 R.Ö E 65 30 25 + - - 

11 G.S K 63 76 41 + - - 

12 A.O. E 56 30 24 + - - 

13 R.S.Ö. E 22 24 26 + - - 

14 B.S K 58 39 35 + - - 

15 S.P K 32 9 7 + - - 

16 Y.Ö K 30 24 19 + - - 

17 K.K K 56 89 70 + - - 

18 M.B E 47 25 15 + - - 

19 T.Ç E 69 60 35 + - - 

20 S.T E 29 36 28 + - - 

 

*: Alanin aminotarnsferaz 

**: Aspartat aminotransferaz 
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 HBV; Doğal BağıĢık olgu grubundaki toplam 23 hastanın 11 (%47.8) 'i kadın, 

12 (%52.2) 'si erkek ve bu olguların yaşları 20-61 yaş arasında değişmekte olup yaş 

ortalaması 42.2 idi. Bu çalışma grubundaki olgularda HBV-DNA saptanamamıştır 

(Tablo 4-5). 

 

Tablo 4-5: HBV; Doğal BağıĢık grubundaki olguların demografik verileri, ALT ve AST 

değerleri ile HBV-DNA sonuçları 

No Ad Soyad Cinsiyet YaĢ ALT* 

IU/ml 

AST** 

IU/ml 

Hepatit B belirteçleri HBV-DNA 

 

 

Anti-HBc Anti-HBs Diğ. 

21 Ş.U K 58 19 19 + + - - 

22 S.Ş E 42 122 61 + + - - 

23 B.B K 46 12 14 + + - - 

24 S.B.A E 22 25 20 + + - - 

25 S.A E 52 13 18 + + - - 

26 Y.D K 46 16 17 + + - - 

27 A.K E 47 35 35 + + - - 

28 H.K E 61 18 23 + + - - 

29 E.G E 20 10 11 + + - - 

30 B.Y E 45 20 28 + + - - 

31 Ü.K E 30 30 25 + + - - 

32 E.D K 23 14 13 + + - - 

33 S.A K 28 25 26 + + - - 

34 E.Ö E 61 17 19 + + - - 

35 K.A E 39 35 30 + + - - 

36 A.P E 60 86 61 + + - - 

37 N.C K 54 25 23 + + - - 

38 C.B K 50 49 42 + + - - 

39 F.D K 31 13 15 + + - - 

40 S.Ü K 38 20 17 + + - - 

41 F.G K 57 46 29 + + - - 

42 M.Y K 38 7 14 + + - - 

43 O.Ş.K E 23 47 40 + + - - 

*: Alanin aminotarnsferaz 

**: Aspartat aminotransferaz 
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HBV; Seronegatif, ALT yüksek olgu grubundaki toplam 20 hastanın 11(%55)'i 

kadın, 9(%45)'u erkek ve bu olguların yaşları 23-62 yaş arasında değişmekte olup yaş 

ortalaması 45.1 idi. Bu çalışma grubundaki olgularda HBV-DNA saptanamamıştır 

(Tablo 4-6). 

 

Tablo 4-6: HBV; Seronegatif, ALT yüksek grubundaki olguların demografik verileri, 

ALT ve AST değerleri ile HBV-DNA sonuçları 

No Ad Soyad Cinsiyet YaĢ ALT* 

IU/ml 

AST** 

IU/ml 

Tüm Hepatit B 

Belirteçleri 

HBV-DNA 

 

44 Y.G K 43 83 41 - - 

45 P.S K 62 55 46 - - 

46 K.S K 56 48 47 - - 

47 Ş.D K 52 51 29 - - 

48 Ş.Ş K 61 51 46 - - 

49 H.B E 53 93 39 - - 

50 S.B K 38 105 68 - - 

51 E.A K 35 46 45 - - 

52 M.Ç E 38 70 46 - - 

53 E.K E 48 57 19 - - 

54 İ.Ç K 28 118 9 - - 

55 A.Y E 25 75 29 - - 

56 N.K K 33 117 80 - - 

57 N.T K 56 174 115 - - 

58 S.K K 56 55 45 - - 

59 A.S E 51 76 48 - - 

60 K.Ş E 60 58 34 - - 

61 M.A E 23 46 31 - - 

62 M.H E 53 40 23 - - 

63 Y.K E 31 95 47 - - 

 

*: Alanin aminotarnsferaz 

**: Aspartat aminotransferaz 
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HBV; AĢılı olgu grubundaki toplam 23 hastanın 15(%62.2)'i kadın, 8(%34.8)'i 

erkek ve bu olguların yaşları 21-69 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 40,9 

idi. Bu çalışma grubundaki olgularda HBV-DNA saptanamamıştır (Tablo 4-7) 

 

Tablo 4-7: HBV; AĢılı grubundaki olguların demografik verileri, ALT ve AST 

değerleri ile HBV-DNA sonuçları 

No Ad Soyad Cinsiyet YaĢ ALT* 

IU/ml 

AST** 

IU/ml 

Hepatit B belirteçleri HBV-DNA 

 Anti-HBs Diğer  

64 H.G K 47 34 24 + - - 

65 S.Y K 56 44 33 + - - 

66 S.K K 57 25 20 + - - 

67 C.A K 24 30 25 + - - 

68 R.T E 50 58 52 + - - 

69 M.Ç K 29 80 42 + - - 

70 O.A E 60 28 24 + - - 

71 F.Ç K 30 9 13 + - - 

72 R.T K 40 32 15 + - - 

73 M.Y K 21 12 7 + - - 

74 M.S.E E 25 27 17 + - - 

75 C.D K 74 48 51 + - - 

76 S.E K 62 12 21 + - - 

77 S.A E 30 54 39 + - - 

78 M.G K 62 134 105 + - - 

79 N.T K 24 24 23 + - - 

80 N.L E 33 30 21 + - - 

81 O.Y E 37 58 26 + - - 

82 Y.D E 43 23 25 + - - 

83 E.Ç K 69 16 19 + - - 

84 C.S E 21 24 17 + - - 

85 S.K K 23 15 9 + - - 

86 S.İ K 24 29 22 + - - 

*: Alaninaminotarnsferaz 

**: Aspartat aminotransferaz 
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a. 

 

b. 

 

Standart Eğri (1) conc= 10^(-0,298*CT + 12,695) 

Standart Eğri (2) CT = -3,361*log(conc) + 42,669 

Reaksiyon verimi (*) 0,98391 (* = 10^(-1/m) - 1)  

c. 

 

Şekil 4-4: 1-12 nolu HBV; Ġzole anti-HBc  olguların ; 

a) internal kontrol sonuçları 

b) çalışılma sırasında elde edilen pozitif kontrollerin kantitasyon standartlarının 

artışına istinaden elde edilen standart eğrisi 

c) Real-Time PCR ile elde edilen HBV-DNA ve pozitif kontrol sonuçları 
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a. 

 

b. 

 

Standart Eğri  (1) conc= 10^(-0,270*CT + 12,079) 

Standart Eğri (2) CT = -3,699*log(conc) + 44,678 

Reaksiyon verimi (*) 0,86362 (* = 10^(-1/m) - 1)  

c. 

 

ġekil 4-5: 13-42 nolu HBV; izole anti HBc ve HBV; doğal bağıĢık olguların; 

a) internal kontrol sonuçları 

b) çalışılma sırasında elde edilen pozitif kontrollerin kantitasyon 

standartlarının artışına istinaden elde edilen standart eğrisi  

c) Real-Time PCR ile elde edilen HBV-DNA ve pozitif kontrol sonuçları  
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  a. 

 

b. 

 

Standart Eğri (1) conc= 10^(-0,294*CT + 12,429) 

Standart Eğri (2) CT = -3,407*log(conc) + 42,341 

Reaksiyon verimi (*) 0,96586 (* = 10^(-1/m) - 1)  

c. 

 

ġekil 4-6: 43-72 nolu HBV;doğal bağıĢık, HBV;seronegatif ALT yüksek ve HBV; 

aĢılı olguların; 

a) internal kontrol sonuçları 

b) çalışılma sırasında elde edilen pozitif kontrollerin kantitasyon standartlarının artışına 

istinaden elde edilen standart eğrisi  

c) Real-Time PCR ile elde edilen HBV-DNA ve pozitif kontrol sonuçları  (Bu 

çalışmada 5. pozitif kontrol kullanılmamıştır) 
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 a. 

 

b. 

 

Standart Eğri (1) conc= 10^(-0,268*CT + 11,728) 

Standart Eğri (2) CT = -3,729*log(conc) + 43,733 

Reaksiyon verimi (*) 0,85429 (* = 10^(-1/m) - 1)  

c. 

 

ġekil 4-7: 73-86 nolu  HBV; aĢılı olguların ; 

a) internal kontrol sonuçları 

b) çalışılma sırasında elde edilen pozitif kontrollerin kantitasyon standartlarının 

artışına istinaden elde edilen standart eğrisi  

c) Real-Time PCR ile elde edilen HBV-DNA ve pozitif kontrol sonuçları  
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5. TARTIġMA 

 

Viral Hepatitler, tüm dünyada yaygın olarak görülen, yüksek morbidite ve 

mortalite oranları ile sağlık ekonomilerine getirdikleri ekonomik yük nedeniyle önemli 

bir sağlık problemidirler. Viral hepatit etkenleri içinde başlıca bulaş yolları, enfekte kan 

ve vücut sıvılarının paranteral teması, cinsel temas ve perinatal bulaş olarak gösterilen 

Hepatit B Virusu (HBV), gerek genomik yapısı, epidemiyolojisi ve patogenezi, gerekse 

oluşturduğu klinik tablolar, prognozu ve tanısıyla oldukça önemli bir ajandır (6, 97). 

HBV enfeksiyonlarının, in-vitro tanısında sıklıkla kullanılan ve HBV‟ye ait antijen ve 

antikorları saptamaya dönük serolojik test yöntemlerindeki tanısal yetersizlikler 

nedeniyle bazen olağandışı (atipik) profillerin görülmesi mümkün olmaktadır. Hepatit B 

enfeksiyon tanısında sorunlara neden olan başlıca patternlerin, izole anti-HBc, HBsAg 

ve Anti-HBs pozitiflik birlikteliği ve tek başına HBsAg olduğu ileri sürülmektedir. Bu 

bağlamda son yıllarda viral hepatitlerle ilgili tanısal sorunlara okült (gizli) HBV 

enfeksiyon kavramı da eklenmiştir (33, 98).  

Hepatit B enfeksiyonu sonrasında, konağın immün yanıt mekanizmalarıyla 

kendiliğinden veya tedavi sonrası HBsAg‟si negatifleşen bireylerde plazma ve/veya 

karaciğer hücrelerinde analitik duyarlılığı yüksek (≤ 5 IU/ml ya da 30 kopya/ml‟yi 

saptayabilen) PCR teknikleriyle HBV-DNA varlığının gösterilmesiyle tanımlanan okült 

HBV enfeksiyonlarının, özellikle bulaş yönünden toplum sağlığını tehdit ettiği ileri 

sürülmektedir (99). Genellikle asemptomatik seyreden ve özel moleküler yöntemlerin 

dışında rutin serolojik tarama testleriyle tespit edilemeyen okült enfeksiyonların klinik 

önemini arttıran başlıca nedenler olarak; kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ve solid 

organ transplantasyon bulaşlarıyla yeni hepatit B tablolarının oluşması, kronik HCV 

hastalarında interferon yanıtının azalmasıyla, siroz ve kanser gelişimine katkıda 

bulunması ve immunsupresif tedavi alanlarda, çeşitli faktörlerle birlikte reaktivasyona 

yol açması sayılmaktadır (13, 14, 15). Bu nedenlerle toplumdaki HBV prevalansının ve 

insidansın artmasına katkıda bulunabilecek HBsAg negatif, ancak potansiyel okült HBV 

şüpheli bazı grupların araştırıldığı çalışmaların sayısı son yıllarda artmıştır. Nitekim 

çalışmamıza aldığımız dört gruba; a)HBV; izole anti-HBc, b)HBV;doğal bağışık, 
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 c)HBV; seronegatif, ALT miktarı yüksek d)HBV; aşılı ait olgular HBsAg negatif 

olmaları halinde kan ve kan ürünü transfüzyonu ve organ transplantasyonunda  

toplumda tercih edilen kişiler olmaları ve bunlarda okült (gizli) HBV enfeksiyonlarının 

saptanması durumunda da yeni HBV enfeksiyonlarının önünün alınabileceği 

düşünülebilir.  

Bugün kan bankalarında analitik duyarlılığı yüksek serolojik testler kullanılsa 

bile kan ve kan ürünleri ile HBV bulaş riski belli oranlarda devam etmekte olup 

transfüzyon riski engellenememektedir. Bazı çalışmalarda, transfüzyon sonrası gelişen 

HBV enfeksiyonlarının %5-10‟undan HBV‟yi içeren, fakat serolojik taramalar sırasında 

HBsAg negatif saptanan kanlar sorumlu tutulmuş olup, transfüzyona bağlı HBV 

enfeksiyon bulaş olasılığı 1/63.000 olarak gösterilmiştir (15, 100). Benzer durum, organ 

transplantasyonu sonrasında bağışçı kişide okült HBV‟nin, alıcı kişiye %25-94‟e varan 

oranlarda bulaşmasında ve alıcı kişide immünsupresif tedavi sonrasında Hepatit B‟nin 

alevlenmesinde görülmektedir (16, 87). Gerek kan transfüzyonu gerekse organ 

transplantasyonunda, kan ve organ vericilerinde HBsAg ve anti-HBc‟nin birlikte 

taranmasının okült HBV bulaşını büyük ölçüde engelleyebileceği düşünülmekte fakat 

bu durumun HBV‟nin endemik olduğu ülkelerde bağışçı kaybına neden olacağı ileri 

sürülmektedir (86). Her ne kadar HBsAg‟nin yanında anti-HBc‟nin de test edilmesinin 

bağışçı kaybı yönünden yarar ve zararı tartışılsa da, son yıllarda anti-HBc testinin tek 

başına pozitifliği halinde de kan transfüzyonu ya da organ transplantasyonu yönünden 

uygunluğu tartışılmakta olup bu kişilerde okült bir HBV enfeksiyonun varlığının söz 

konusu olabileceği ileri sürülmektedir (101). Nitekim 2007-2008 yılları arasında 

İstanbul, Kızılay Kan Merkezi‟nde 12.858 HBsAg negatif kan vericisi ile yapılan bir 

çalışmada; 2748 (%21.4) kişide anti-HBc pozitifliği, 658 (2.4) kişide ise izole anti-HBc 

pozitifliği saptanmış olup, bu kişilerden 6 (% 0.91)'sında HBV-DNA pozitifliği 

saptanmıştır. Araştırıcılar, sonuç olarak, 2142 kişiden bir kişide HBV bulaşının 

olabileceğini, ayrıca izole anti-HBc olgularında, HBV-DNA negatifliği oranının 

yüksekliğine bağlı olarak donör kaybı ve ek anti- HBc test maliyeti göz önüne alınarak, 

anti-HBc testinin bir ek test olarak rutin tarama testlerine eklenmesinin yararlı 

olamayabileceğini belirtmişlerdir (102). Yine ülkemizde 2009 yılında bildirilen bir 

çalışmada, 9282 HBsAg negatif kan donöründen 218 (%2.3)'inde izole anti-HBc 

pozitifliği saptanmış, bu olgulardan ise 1(%0.45)‟inde HBV-DNA tespit edilmiş ve 
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 sonuç olarak; kan bankalarında rutin HBsAg taramalarına karşın düşük oranda da olsa 

HBV-DNA pozitifliği nedeniyle HBV bulaşının olabileceği ifade  edilmiştir (86). 

Kanada‟da, Minuk ve ark. (103), 487 kişi ile yaptıkları bir çalışmada, HBsAg negatif, 

anti-HBc‟si pozitif 80 kişiden 14 (%18)‟ünde, yine ABD‟de Liang ve ark.(104), 1407 

kişilik HBsAg negatif donör grubunda saptanan %3‟lük izole anti-HBc grubunda, %30 

oranında HBV-DNA saptamışlardır. Antar ve ark. (105)'nın Mısır‟dan bildirdikleri bir 

çalışmada ise 1026 HBsAg negatif kişiden 80'inde anti-HBc pozitifliği saptanmıştır, 

bunların da 5 (%6.25)‟inde ve ayrıca Mohammed ve ark. (106)'nın, kan donörleriyle 

yaptıkları başka bir araştırmada ise 153 izole-anti-HBc olgunun 19 (% 12.4)‟unda 

HBV-DNA saptanmıştır. Her ne kadar gerek yurtiçi gerekse yurtdışı çalışmalarda, 

HBsAg‟si negatif ve izole anti-HBc olan kişilerde farklı oranlarda HBV-DNA 

pozitifliği bildirilse de, bizim araştırmamızda izole-anti HBc‟si olan grupta HBV-DNA 

pozitifliği saptayamamamızla ilişkili sonuca benzer sonuçlar, yurtiçi ve yurtdışı 

araştırmalarında da bildirilmiştir. Zervou ve ark. (107)'nın Yunanistan‟dan 2001 yılında 

bildirdikleri bir çalışmada ise 282 HBsAg‟si negatif olan izole anti-HBc grubunda, yine 

Daugles ve ark. (108)‟nın bildirdikleri 26492 kişilik bir çalışmadaki benzer bir grupta 

HBV-DNA saptanamamıştır. Yurtiçi ve yurtdışından bildirilen çalışmalar 

irdelendiğinde; HBsAg negatif izole anti-HBc olgularında son yıllarda yapılan geniş 

kapsamlı ve analitik duyarlılığı arttırılmış yöntemlerle yapılan çalışmalarda çoğunlukla 

okült HBV enfeksiyon varlığı saptandığı halde, bizim çalışmamızda analitik duyarlılığı 

son derece yüksek moleküler yöntem kullanılmış olsa da izole-anti-HBc grubunda, 

okült HBV varlığını saptayamamızın olgu azlığıyla ya da bilemedeğimiz başka bir 

nedenle ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.  

Çalışmamızda, okült HBV enfeksiyon varlığını araştırdığımız ikinci grup olan 

ve geçmişlerinde hepatit B geçirdiğini hatırlayan veya hatırlayamadığını ifade eden ve 

serolojik patternlerinde, HBsAg negatif, Anti-HBs ve Anti-HBc antikorları pozitif olan 

23 kişilik grupta, HBV-DNA varlığını saptayamadık. Klasik bilgilerle, HBV 

enfeksiyonlarında, teması takiben gelişen serokonversiyonda antijenleri (HBsAg ve 

HbeAg) negatifleşmiş, antikorları (anti-HBe, anti-HBc ve anti-HBs) oluşmuş olguların 

doğal olarak bağışık kabul edildikleri ve viral replikasyonun inhibe edilerek, HBV 

enfeksiyonunun sona erdiği kabul ediliyor olsa da halen bazı olgularda HBV-DNA'nın 

özel moleküler yöntemlerle gösterilmesi, bu tip serumların bulaştırıcı olup olmadığını 
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 tartışmalı hale getirmiştir. Nitekim, Mohammed ve ark.(106)'nın Hindistan'da HBsAg 

testleri negatif olan doğal bağışık patterndeki 260 olgu ile yaptıkları çalışmada, 12 

olguda in- house PCR yöntemiyle HBV-DNA „sını saptamışlar ve bu durumun kan 

transfüzyonu için risk oluşturabileceğini ve kan bankalarında analitik duyarlılığı daha 

yüksek tarama testlerine gereksinim duyulduğunu belirtmişlerdir. Yine Ling-Na Shih ve 

ark.(109), Çin'den bildirdikleri bir çalışmada, HBsAg testi negatif, doğal bağışık 

durumunda olan 68 olgunun 5 (%7.3)'inde HBV-DNA saptamışlardır. Kore'den Song ve 

ark.(110)‟nın bildirdikleri başka bir çalışmada ise 365 doğal bağışık olgunun, 2'sinde 

HBV-DNA tespit edilmiş olup, bu olgulardan birinde S geni mutasyonunun bulunduğu 

belirtilmiştir. Libun ve ark.(111)'nın yine Çin'den bildirdikleri bir çalışmada yeni doğan 

aşısı yapılmış, HBsAg‟si negatif, doğal bağışık olan 124 olgunun 81 (%65.3)'inde 

HBV-DNA saptamışlardır. Bu durumun özellikle S geninde mutasyonlar ya da HBV 

antijenlerine karşı gelişen spesifik T hücre yanıtında meydana gelen bir hatadan ileri 

gelebileceğini belirtmişlerdir. Bir başka ileri sürülen iddia ise akut HBV enfeksiyonu 

sonrasında tamamen iyileşen, antikorları oluşan ve uzun süre takip edilen olgularda 70. 

ayda bile HBV-DNA'nın mononükleer hücrelerde saptanabildiği, bunun nedeni olarak 

da lenfoid sistemin bir rezervuar rolü oynayabileceği belirtilmiştir (112). Ülkemizden 

ise, Kocazeybek ve ark.(113)‟nın 2000 yılında bildirdikleri bir çalışmada, HBsAg testi 

negatif, doğal olarak bağışık olan 96 kişide HBV-DNA‟sını saptayamamışlar ve bu 

sonucun HBV'ye doğal olarak bağışık olan kişilerin serumlarında ya da mononükleer 

hücrelerinde HBV-DNA'nın saptanamayacağını ileri süren klasik literatür bilgileriyle 

uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Her ne kadar, çalışmamızda doğal bağışık olgu 

grubunda HBV-DNA varlığı saptayamasak da, son yıllarda analitik duyarlılığı yüksek 

moleküler yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarda ise, bu grup olgularda HBsAg'yi 

nötrleyebilecek Anti-HBs‟nin oluşmasına karşın viral DNA replikasyonunun hala 

devam ettiği ve okült HBV enfeksiyonunun varlığını destekleyebilecek HBV-DNA 

varlığının da saptanabileceği öngörülmektedir (14, 114). Bunun özellikle HBV 

genomunun S bölgesindeki mutasyonlarla veya HBV enfeksiyonunun reaktivasyonuyla 

ya da lenfoid sistemin HBV'ye rezervuar olabileceği görüşüyle ilişkili olabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Çalışmaya aldığımız gruplardan, HBV yönünden tüm belirteçleri negatif, ancak 

ALT düzeyleri yüksek (>40 IU/ml) olan grupta da HBV-DNA‟yı saptayamadık. 
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 Toplum sağlığına yönelik, HBV‟nin klasik bilinen bulaş yollarıyla ilişkili olarak 

bulaştırıcı olmadığı kabul edilen ve kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve organ 

transplantasyonlarında öncelikle tercih edilen HBV seronegatif bazı olgularda viral  

replikasyonun hala devam ettiği, HBV-DNA‟nın pozitif bulunduğu ve ALT gibi 

karaciğer enzimlerinin düzeylerinin yüksek olabileceği bildirilmiştir (13). Song ve 

ark.(110)'nın Kore‟de yaptıkları bir çalışmada ise HBV serolojisi yönünden negatif 203 

olgunun birinde HBV-DNA saptamışlardır. Kuzey Amerika‟dan yapılan bir okült HBV 

enfeksiyon araştırmasında ise 407 HBV seronegatif olgunun 33 (%8.1)‟ünde HBV-

DNA pozitifliği saptanmış olup 33 olgunun 17‟sinde S gen bölgesinde mutasyonlara 

bağlı S varyantlarının tespit edildiği bildirilmiştir (103). Ülkemizden Altındiş ve ark. 

(115), Hibrid Capture yöntemiyle 10 pg/ml üzerindeki değerleri HBV-DNA yönünden 

pozitif olarak kabul ettikleri bir çalışmada, 25 seronegatif olguda 10 pg/ml üzerinde 

HBV-DNA bulamamışlar, 3 olguda ise 1-10 pg/ml oranında HBV-DNA bulmuşlardır. 

Yine ülkemizden Külah ve ark‟nın (116), HBV yönünden seronegatif olup, HBV-DNA 

miktarı ile ALT düzeyi ilişkisini araştıran çalışmalarında üç HBV seronegatif olguda 

HBV-DNA pozitif saptamışlar, yüksek düzeyde HBV-DNA saptanan örneklerin 

çoğunda ALT düzeyilerinin de normalin üzerinde olduğunu fakat bunun yanısıra 104 

kopya/mL ve altında HBV DNA saptanan örneklerin %71‟inde ALT düzeylerinin 

normalin altında belirlendiğini ve serum ALT düzeyleri ile serum HBV-DNA düzeyleri 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamadıklarını bildirmişlerdir. Benzer 

sonuçlar farklı literatür verilerinde de elde edilmiştir (117, 118, 119). Her ne kadar 

çalışmamızda, ALT yüksek ancak HBV yönünden seronegatif olan bu grupta HBV-

DNA pozitifliği elde edememiş olsak da, literatür verileri, son yıllarda IU/ml yada 

kopya cinsinden HBV-DNA saptamaya dönük analitik duyarlılığı yüksek moleküler 

yöntemlerin geliştirilmesiyle, bu grup olgularda okült HBV enfeksiyonlarının 

saptanabileceğini bildirmektedir (66, 67, 120). Bunun özellikle HBV‟nin majör yüzey 

proteinlerinin (Surface-S bölgesi) a spesifitesini belirleyen aminoasit segmentlerindeki 

bir dizi mutasyon (sıklıkla a determinantında 124-147 aa. Arasında 145. pozisyonda 

glisin yerine arginin girmesi) sonucu a anti-HBs‟lerin nötralizasyonun gelişmemesine 

bağlı olarak replikasyonun devam etmesiyle ve klasik tanı reaktiflerinin bu bölgeyi 

saptayamamasıyla ilgili olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu grup olgularımızda 

hem serolojik hem HBV-DNA yönünden negatiflik saptamamıza karşın ALT 
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 yüksekliğinin HBV enfeksiyonundan kaynak almayan, idiopatik faktörlerle ilişkili 

olabileceği düşünülebilir. 

Çalışmamızda okült HBV enfeksiyonunu araştırdığımız dördüncü grup olan 

geçmişinde aşı olma öyküsü olan ve HBV serolojisinde ise sadece anti-HBs pozitifliği 

saptanan HBV,aşılı grupta ise RT-PCR ile HBV-DNA saptayamadık. Bilindiği gibi 

HBV enfeksiyonu sonrası veya aşılama sonrası gelişmesi beklenen nötralizan anti-HBs 

antikorların önemli bir bölümü virusun S (surface-kılıf) gen bölgesindeki Pre S1 ve Pre 

S2'nin a determinantına (özellikle 124-147 aa. arasındaki hidrofilik bölge) karşı 

gelişmektedir. HBV'nin tüm alttiplerinde a ortak determinantı olduğundan ve bu 

bölgeye karşı gelişen nötralizan antikorlar HBV'nin hepatositlere bağlanmasını 

engellemesinden dolayı, ister doğal enfeksiyon ister aşılama sonucu gelişsin herhangi 

bir alttipe karşı gelişen anti-HBs yanıtı bütün serotiplere karşı bir koruma sağlamaktadır 

(25, 37). Tüm bunlara karşın, son yıllarda üzerinde önemle durulan nokta; anti-HBs 

escape (kaçak) mutantları olarak tanımlanan olgularda, HBsAg'nin a determinantındaki 

124-147 aa. arasında gelişen mutasyonlara bağlı olarak aşılama yapılsa da koruma 

sağlanamadığı ve HBV-DNA replikasyonunun devam ettiği şeklindeki görüşlerdir. 

Burada iddia edilen mekanizmanın; a bölgesindeki mutasyonlarla farklılaşan bölgeye 

karşı gelişen antikorların yeterli koruma sağlayamamaları olduğu ve değişime uğramış 

antijenik bölgenin rutin serolojik testlerde kullanılan ve değişime uğramış bölgeyi 

algılayamayan reaktiflerin kullanılmasıyla ilişkili olarak tespit edilemeyebileceği 

düşünülmekte olup bu mekanizmalar göz önüne alındığı zaman HBsAg negatif, anti-

HBs pozitif olgularda HBV-DNA'nın pozitif saptanabileceği ileri sürülmektedir (121). 

Nitekim İtalya'dan ve Japonya'dan bununla ilgili bildirilen ilk bildirilerde, aşılama 

yoluyla immünoproflaksi (anti-HBs oluşumu) saptanan bebeklerde, annelerinde mutant 

HBV oluşmamasına karşın HBV-DNA pozitifliği ile birlikte HBV replikasyonunun 

saptandığı bildirilmiştir. Sekans analizleri sonucu İtalya'daki bildiride annenin 145. 

pozisyonunda glisin aa. bulunduğu halde, çocukta aynı pozisyonda arginin, Japonya'da 

bildirilen olguda ise bebekte 126. pozisyonda treonin veya izolosin olması gerekirken 

arginin bulunduğu bildirilmiştir. Bu ilk iki bildiri ile birlikte ve daha sonra bildirilen 

anti-HBs kaçak mutantlarla ilgili çalışma sonuçları beraber değerlendirildiği zaman, 

klasik HBsAg alttipleri ile hazırlanan aşıların (ortak a determinantını taşıyan alttipe 

yönelik) yeterli koruma sağlayamadıkları ileri sürülmüştür (37, 122). Bu grupla ilgili 
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 yapılan geniş serili çalışmalardan Song ve ark.(110), anti-HBs pozitif 458 olgudan 

4(%0.87)'ünde HBV-DNA‟sını saptamışlar ve okült HBV enfeksiyon prevalansının 

HBsAg ve HBV-DNA'ya yönelik testlerin analitik duyarlılığına bağlı değişkenlik 

gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Utsumi ve ark.(123)‟nın Endonezya'dan yaptıkları 

bir çalışmada 222 HBsAg negatif çocuğa aşı yapılmış ve aşılanan bu çocuklardan 

5(%2,2)'inde HBV-DNA pozitifliği saptanmıştır. 

Sonuç olarak; kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve organ transplantasyonlarında  

toplumda uygun olarak görülebilen fakat farklı HBV serolojik paternlerindeki 

olgulardan ibaret dört grupta (1.HBV; izole anti-HBc, 2.HBV; doğal bağışık, 3.HBV; 

seronegatif, ALT miktarı yüksek, 4.HBV; aşılı) okült HBV enfeksiyon varlığını 

destekleyecek bir sonuç bu çalışmadan elde edememiş olsak da bu olgularla yapılan 

geniş serili ve analitik duyarlılığı yüksek moleküler yöntemlerin kullanıldığı uluslar 

arası ve bazı ulusal çalışmalarda değişik oranlarda okült HBV enfeksiyon varlığının 

saptanabildiği görülmektedir. Her ne kadar uluslar arası ve bazı ulusal çalışmalarda 

okült HBV enfeksiyonunun saptandığı bildirilse de ve çalışmamızda da okült HBV 

enfeksiyonunu saptayabilecek performansta moleküler yöntem kullanmış olsak da 

araştırmamızda okült HBV enfeksiyon varlığını saptayamamızın çalışmaya alınan 

olguların azlığı ile ilişkili olabileceği kanaatindeyiz.  Bundan dolayı, bu konu ile ilgili yeni, 

geniş serili çalışmaların yapılmasının yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu sonuçlarla birlikte 

kan ve kan ürünü transfüzyonuyla HBV bulaşının engellenmesine dönük analitik 

duyarlılığı yüksek nükleik asit teknolojisinin (NAT) kan bankalarında kullanılmasının 

hem maliyet hem yarar açısından tartışmaya açık bir konu olduğu varsayılsa da özellikle 

organ transplantasyonu gibi selektif ve özel klinik sonuçları olan invaziv bir girişim 

öncesi organ vericilerinde okült HBV enfeksiyon varlığının araştırılmasının yararlı 

olabileceği kanısındayız. 
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Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  Yamaç paraşütü, doğa ve kültür gezileri 

 


