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Akut ve kronik HBV enf’da seroloji 

• Akut Hep B’de HBe Ag, kanda HBsAg’nin belirmesinden hemen sonra 
ortaya çıkar, iyileşen olgularda birkaç hafta içinde kaybolur 

• HBeAg varlığı yüksek viral replikasyonla ilişkilidir 
• İyileşen olgularda HBeAg kaybolunca antiHBe belirir ve yıllarca pozitif kalır 
• Bazan akut hepatit B’de HBeAg ve antiHBe’nin her ikisinin negatif olduğu 

pencere dönemi görülebilir 



Kronik enfeksiyon ve HBeAg 

• Vertikal enfeksiyon sonrası immüntoleran 
dönemde HBeAg pozitif ve HBV DNA yüksektir 
(genellikle milyon üniteler) 

• 1-4 dekat sonra gelişen immünaktif fazın 
akabinde HBeAg serokonversiyonu olur 
(HBeAg negatifleşir, antiHBe oluşur), HBV DNA 
düşer 

• Antiviral tedavi HBeAg serokonversiyon oranını 
arttırabilir 



HBeAg üretimi 

• C geni 2 polipeptidi kodlar. Translasyon gendeki ilk 
AUGden başlarsa 25 kd’luk bir prekor protein olan 
HBeAg oluşur ve seruma sekrete edilir 

• Translasyon gendeki ikinci AUGden başlarsa 
HBcAg oluşur, bu kana sekrete edilmez 

• HBcAg ile HBeAg’nin büyük bir aa benzerliği 
vardır . 

• Bu iki antijen serolojik olarak farklı antikorların 
üretimine yolaçarken bunların TH veya sitotoksik 
T hücreler tarafından tanınmasında kros 
reaksiyon olabilir. 



HBeAg ve Ab birlikte pozitifliği 

• Çok yeni olmayan HBV enfeksiyonu var. HBe 
paterni sıradışı 

• HBeAg pozitif kabul edin ancak HBe 
durumundaki değişikliği görmek için 3 ay 
içinde testi tekrar edin 
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HBeAg pozitif anti-Hbe pozitif 

• Uludağ Üni Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
hastalıkları AD PCR laboratuvarına HBV DNA için 
gönderilen 194 olgunun serumlarında hem 
hepatit B serolojik markerları hem de HBV DNA 
araştırılmış 

 HBeAg ve antiHBe birlikte pozitif görülme 
oranları 

• HBsAg pozitif ve HBVDNA pozitif 41 olgunun 
%5inde 

• HBsAg pozitif HBV DNA negatif 113 olgunun 
%1inde  



• HBeAg ve anti-HBe birlikte poz’liğinin 
nedenleri 

1- Vahşi ve mutant virüsle mikst enfeksiyonlar 

2- HBeAg ve antiHBe immünkomplekslerinin test 
koşullarında disosiye olarak ayrı ayrı 
saptanması 

3- Akut viral hepatit B’de kısa süreli de olsa 
HBeAg ve AntiHBe birlikte pozitif saptanabilir 



• Spontan HBeAg serokonversiyonu (SC) olan 35 hastanın 
SC’den 1 yıl önce ve 1-3 yıl sonra kanlarında HBV DNA, 
HBeAg düzeylerine ve prekor mutasyon sıklığına bakılmış. 
SCden bir yıl önce hastaların büyük kısmında e+ DNA (vahşi 
tip) hakimiyeti var hiçbirinde e- mutant DNA yok 

• SC’den bir yıl sonra hem e+ hem de e- DNA düzeylerinde 
azalma var 

• SC sonrası hastaların %68inde e+ DNA hakimiyeti devam 
ediyor (%19unda mutant DNA’ya dönüşüm var) 

• 3 hastada scden 2-3 sene sonra prekor mutant genoma 
dönüşüm oluyor 

• Scden 3 yıl sonra 4 hastada aktifleşme var, aktifleşmenin 
prekor mutasyonuyla ilişkisi yok 
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• Serokonversiyondan hemen sonra HBV DNA ve 
HBeAg negatifleşiyor fakat SC sonrası HBeAg 
içeren immünkompleksler tesbit edilmeye devam 
ediyor. 

• HBeAg içeren immünkompleks miktarı ile Anti 
HBe düzeyi pozitif korelasyon gösteriyor 

• Serokonversiyon sonrası HBeAg yapımı devam 
etmekte ve antiHBe yapımını uyarmaktadır, 
sadece serbest antiHBe tesbit edilebilmektedir 

• Prekor bölgesindeki genom değişimi ve HBeAg 
serokonversiyonu birbirinden farklı olaylardır. 



 



• Kronik hepatit B nedeniyle hepatoloji 
ünitesine yatırılan yani kompanse ya da 
dekompanse kc hastalığı olan 1624 hastanın 
kanında serolojik markerlar, HBV DNA ve 
mutasyonlar çalışılıyor 

• 169 (%10.4) hastada HBeAg ve anti-HBe 
birlikte pozliği saptanmış 



• HBeAg ve anti-HBe birlikte poz olanlarda belirgin KC hasarı 
sık rastlanıyor 
– Bunların ALT düzeyleri HBeAg veya antiHBe poz olanlara göre 

daha yüksek 
– Histolojik aktivite skorları daha yüksek 
– HBVDNA negatifliği diğer 2 gruba göre daha fazla 
– Siroz sıklığı antiHBe pozitif gruba benzer fakat HBeAg poz 

gruptan daha yüksek 

• HBe Ag ve anti-HBe birlikte poz olanların yaşları HBeAg poz 
ve anti-HBe poz olanların arasında 

• E Ag-Ab birlikte poz olanların HBV DNA değerleri sadece 
HBeAg poz ve antiHBe poz olanların HBV DNA değerleri 
arasında 



 



• HBeAg ve anti-HBe titreleri cut-off değerine yakın  
– HBeAg ve Ab birlikte pozitif olanlardaki güçlü immün 

aktivasyondan HBeAg üretimini azaltabilir.  
– Ek olarak bu tür hastalarda daha sık görülen ve HBeAg 

üretimini bozan mutasyonlar olan  prekor ve/veya 
bazal kor promoter mutasyonları da HBeAg üretimini 
azaltmış olabilir. 

• HBeAg ve anti-HBe  arasında optimal bir oran 
oluşturulduğunda hem ag hem de antikor birlikte 
pozitif saptanmaktadır. Sonuçta HBeAgnin 
azalmaya, anti-HBenin artmaya başladığı bir 
dönemde bu profilin görüldüğü öne sürülebilir. 
 



• HBeAg ve antiHBe arasındaki düşük afinite de HBeAg-Ab 
birlikte pozitifliğinin nedeni olabilir. Bunun da nedeni ya 
mikst enfeksiyon olabilir ya da HBeAg’deki bir aminoasit 
değişikliği olabilir. 

• Yazarlara göre HBeAg Ab birlikte pozitif saptanan hastalar 
HBeAg’den anti-HBeye geçiş döneminde olan hastalardır.  
– Bunu destekleyen bulgulardan biri karaciğer histolojisi yönünden 

ve siroz görülme sıklığı açısından anti HBe poz olanlara 
benzemeleridir.  

– Bu hastalarda tıpkı anti-HBe pozitif olanlardaki gibi prekor veya 
bazal kor promoter mutasyonları sık görülmektedir.  

– Bu tür hastaların yaşları da HBeAg pozitif olanlardan yüksek 
fakat antiHBe pozitif olanlardan düşüktür. 

 



Anti-HBc yokluğunda HBsAg ve HBV 
DNA pozitifliği 



HBsAg pozitif, Anti HBc negatif 

• Normalde inkübasyon döneminde görülebilen 
bir profildir. Takip edilirse diğer markerlar 
ortaya çıkar. 

 



Sebat ediyorsa 

• Ya HBV core antijenine immünotolerans vardır  

• Ya da anti-HBc antikoru üretimini engelleyen 
bir mutant kökenle infeksiyon vardır 



HBV core antijenine immünotolerans 

• T hücre anerjisi: normalde self toleranstan sorumlu bir 
mekanizma 

• İmmün yanıttaki sorunlar:  
– Spesifik periferal T lenfosit sayısındaki azlık 
– Antijen sunan hücrelerin etkin antijen sunamaması veya lenfokin 

üretememesi 

• HBeAg poz anneden doğan infantlarda anti HBc negatif 
olabilir, 

• HBc Ag ve HBeAg farklı antikorlarla tanınmalarına karşın, T 
hücre düzeyinde bunlar birbirine yakın antijenlerdir ve kros 
reaksiyon olabilir 

• HBeAg küçük bir molekül olduğu için plasentayı geçer ve 
HBeAg/HBcAg spesifik Th hücre toleransı. Hem HBeAg hem 
de HBcAg’e karşı fötal immüntolerans oluşur 
 



HBV’ye bağlı faktörler 

• Anti HBc yanıtına yolaçmayan bir HBcAg 
üretimi yapan bir virüsle enfeksiyon 

• Core geninde nukleotid delesyonu taşıyan bir 
HBV mutantıyla enfeksiyon 

C Ag’e spesifik bir immüntolerans veya vertikal geçiş 
varsa genelde HBeAg pozitif saptanır 
C genindeki mutasyonun yerine göre bazen e Ag 
üretimi de bozulabilir ve HbeAg negatif olabilir 
 



Kronik enfeksiyonda antiHBc yokluğu 

• Normalde kronik enfeksiyonda HBsAg ve HBVDNA 
temizlense bile anti-HBc antikorlarının varlığı devam 
eder 

• Kronik enfeksiyonda HBsAg poz iken AntiHBc negatif 
olmasının nedeni serumda HBcAg-antiHbc 
komplekslerinin oluşumudur 

• IC’ler içindeki antiHBc ticari testlerle tesbit edilemez 
• HBcAg normalde serumda bulunmaz, ya KC hücreleri 

içinde ya da serumda HBV partikülleri içindedir 
• İmmünsupresyonlu hastada aktif replikasyon olursa 

hepatosit nekrozu sonucu HBcAg seruma aşırı miktarda 
karışabilir ve Anti-HBc ile kompleks oluşturur 





Immunsupresyon ve HBcAg-anti-HBc 
immünkompleksleri 

 İmmünosupresif kişilerde ayrıca antikor 
oluşumu da azaldığı için anti-HBc miktarı 
düşüktür. 

• Transplantasyon hastaları (kemikiliği, böbrek, 
kalp) 

• Malignansi nedeniyle kemoterapötik ilaç 
kullananlar 

• İleri evre HIV/AIDS hastası 


