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Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)  

• HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir;  

• RIA veya EIA ile saptanır 

• Akut ve kronik HBV infeksiyonu sırasında 

yüksek düzeylerde saptanabilir 



Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)  

• HBsAg’nin pozitif bulunması hastanın 

bulaştırıcı olduğunu gösterir  

• HBsAg, HBV ile karşılaştıktan sonra infekte 

olan kişinin kanında ortalama 4 hafta (1-9 

hafta) sonra saptanabilir 

 





Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)  

• HBsAg pozitifliği akut veya kronik HBV 

infeksiyonunu gösterebilir  

• Akut hepatit B’de klinik HBsAg’nin serumda 

ortaya çıkışından ortalama 4-10 hafta sonra 

belirginleşir 



Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)  

• Vücut infeksiyona yönelik normal immun 

cevabın bir parçası olarak HBsAg’e  karşı 

antikor oluşturur  

• Altı aydan uzun süre HBsAg’nin pozitif 

bulunması kronik B hepatitini gösterir 

 



Hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs)  

• HBsAg’nin kaybını anti-HBs oluşumu takip 
eder  

• Anti-HBs, HBV infeksiyonundan iyileşmeyi ve 
bağışıklığı gösterir 

• Hepatit B’ye karşı başarılı aşılamanın 
göstergesi de anti-HBs’dir 

 



Hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs)  

• Bazı hastalarda pencere dönemi adı verilen, 

HBsAg’nin kaybolduğu ancak anti-HBs’nin 

oluşmadığı bir dönem vardır  

• Bu dönemde serolojik tanı anti-HBc IgM ile 

konur 

 





Total hepatit B core antijeni ve 
antikoru (anti-HBc Total)  

• Hepatit B core antijeni (HBcAg) infekte 
hepatositlerde bulunan intrasellüler bir 
antijendir 

• Serumda bulunmaz 

• Anti-HBc, akut hepatit B semptomlarının 
ortaya çıkmasıyla saptanabilir ve yaşam boyu 
pozitif kalır  

• Anti-HBc pozitif bulunması geçirilmiş veya süre 
giden HBV infeksiyonunu gösterir 

 



HBc antijenine karşı IgM antikoru 
(anti-HBc IgM)  

• Pozitifliği yakın zamandaki (≤6 ay) HBV 

infeksiyonunu gösterir.  

• Akut infeksiyon göstergesidir  

• Akut infeksiyonda ilk gelişen antikordur, 

infeksiyondan sonra 6-8 hafta içinde oluşur 

 



HBc antijenine karşı IgM antikoru 
(anti-HBc IgM)  

• Ancak, akut infeksiyondan iki yıl sonrasına 

kadar saptanabilir düzeyde kalabilir 

• Kronik hepatitin akut ataklarında titresi 

yükselebilir 

– Bu durum özellikle endemik bölgelerde yanlışlıkla 

akut hepatit B tanısı konulmasına neden olabilir 



Hepatit B e antijeni (HBeAg)  

• HBV nükleokapsit geninin salgılanan bir 
ürünüdür 

• Akut ve kronik hepatit B sırasında bulunabilir  

• Pozitifliği virüsün replike olduğunu, infekte 
kişilerde yüksek düzeyde HBV bulunduğunu 
gösterir  

• Akut olgularda HBsAg ile hemen hemen aynı 
dönemde ortaya çıkar ve ondan önce kaybolur  

 



Hepatit B e antikoru  
(HBeAb veya anti-HBe)  

• Akut hepatit B sırasında anti-HBs 
oluşumundan önce görülür 

• Ancak, kronik HBV infeksiyonunda anti-HBe 
oluşumu yıllarca görülmeyebilir 

• Bu hastalarda HBeAg varlığı genellikle yüksek 
HBV DNA düzyleri ve aktif karaciğer hastalığı 
ile birliktedir  

 



Hepatit B e antikoru  
(HBeAb veya anti-HBe)  

• HBeAg’nin kaybolup, Anti-HBe’nin oluşması  
genellikle serumda HBV DNA’nın azalmasıyla 
birliktedir 

• Ancak bazı hastalarda anti-HBe oluşsa bile 
aktif replikasyon devam eder 

• Bu bireylerde precore veya core promoter 
bölgelerinde gelişen mutasyonlar nedeniyle 
HBeAg yapımı azalmış veya engellenmiştir  



HBV DNA PCR (kantitatif)  

• Kandaki HBV miktarını ölçer (viral yük)  

• Akut hepatit B’de serumda HBsAg’nin ortaya 
çıkmasından önceki 3 haftadan itibaren 
saptanabilir  

• HBV DNA; inaktif HBsAg taşıyıcısı ile kronik 
hepatit B hastalarını ayırt etmede yardımcı 
olur 

• Ayrıca antiviral tedavi kararı için ve tedavi 
etkinliğini izlenmesi için kullanılır  

 



HBV DNA PCR (kantitatif)  

• Ülkemizde HBeAg negatif kronik B hepatiti 
oranları yüksektir; hasta yönetimi için 
kantitatif HBV DNA testleri gerekmektedir 





Farklı test sonuçları 

• HBV infeksiyonlarının serolojik testleri 
değerlendirilirken bazen beklenmedik 
sonuçlarla karşılaşılabilir 

 

 



İzole anti-HBc pozitifliği  

• İkinci bir serumla teyit edilmiş olmalıdır. Yorumu 
net değildir, 4 olasılık söz konusu olabilir  

• İyileşmiş infeksiyon; en sık neden budur, anti-HBs 
ölçülebilen değerin altındadır. Hastaların çoğunda 
HBV DNA da negatiftir. Bu tür hastalarda anti-HBe 
geçirilmiş infeksiyonun göstergesi olabilir  

• Yanlış pozitif; bu durumda kişi HBV’ye duyarlı 
demektir 

 



İzole anti-HBc pozitifliği  

• "Düşük düzeyde replike olan" kronik 
infeksiyon; HBsAg ölçülebilen değerin 
altındadır. Bu tanıyı doğrulayabilmek için HBV 
DNA bakılmalıdır, düşük düzeyde pozitif 
olduğu görülür. Okült HBV infeksiyonudur. 

• İyileşmekte olan akut infeksiyon; pencere 
dönemi olarak adlandırılan dönemde HBsAg 
serumdan kaybolmuş ama henüz yeterince 
anti-HBs oluşmamıştır. 

 



İzole anti-HBc pozitifliğinde yaklaşım  

• Hepatit B için risk faktörü olmayan kişilerde izole anti-
HBc pozitifliği yalancı pozitif olarak değerlendirilmeli ve 
kişi HBV’ye duyarlı kabul edilmelidir. 

• HBV için risk faktörü olan kişilerde belirli bir konsensus 
yoktur ancak şu seçenekler uygulanabilir:  
a. hiç aşı yapılmaz,  

b. bir doz hepatit B aşısı yapılır, bir ay sonra anamnestik 
anti-HBs yanıtı için bakılır (≥10 IU/mL) veya  

c. tam doz aşı şeması uygulanır, özellikle hasta HIV ile 
koinfekte ise bu yol seçilmelidir 



İzole anti-HBc pozitifliğinde yaklaşım  

• Eğer hastanın belirgin ALT ve AST yüksekliği var, 
HBV ile  olası temas öyküsü mevcut ise izole anti-
HBc pozitifliği akut HBV infeksiyonu sırasındaki 
pencere dönemini gösteriyor olabilir   

• Anti-HBc IgM pozitifliğinin değişken olabildiği 
unutulmamalıdır, ancak pozitifse zaten akut 
infeksiyondur 

• Birkaç hafta sonra tekrarlanacak testlerde anti-
HBs pozitif saptanacaktır 



İzole anti-HBc pozitifliğinde yaklaşım  

• Daha az rastlanan bir durum, açıklanamayan 
persistan aminotransferaz yüksekliğinde okült 
HBV infeksiyonu akla gelmelidir 

• Bu durumda HBV DNA bakılmalı, pozitif test 
HBsAg negatif varyantın neden olduğu kronik 
hepatit B infeksiyonu tanısını düşündürmelidir 

 

 



HBsAg/anti-HBs birlikte pozitifliği  

• Kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HBsAg 
pozitifliğinin yanı sıra anti-HBs pozitifliği 
görülebilir  

• Bu paradoksik durumun nedeni olarak önceleri şu 
açıklama getirilmiştir:  
– HBsAg subtipi ve heterolog anti-HBs. Yapılan 

çalışmalarda anti-HBs’nin koruyucu olmadığı, kişideki 
HBsAg’ye bağlanmadığı, ancak HBsAg’nin farklı bir 
antijenitesi olduğu gösterilmiştir  

– Ayrıca oluşan anti-HBs’nin ikinci bir hepatit B virüsüne 
karşı oluştuğu, bu ikinci virüsün çalışmalarda 
saptanamadığı düşünülmüştür 

 



HBsAg/anti-HBs birlikte pozitifliği  

• Aşının keşfiyle birlikte farklı bir açıklama 
gündeme gelmiştir:  

– Çeşitli çalışmalarda HBsAg/anti-HBs birlikte pozitif 
olanlarda HBsAg’nin s geninde escape mutasyon 
saptanmıştır 

• Ancak farklı bir çalışmada anti-HBs’nin birlikte 
pozitif olduğu kişilerde bu mutasyonun fazla 
olmadığı gösterilmiştir 



HBsAg/anti-HBs birlikte pozitifliği  

• HBsAg/anti-HBs birlikte pozitif olanlarda viral yük 
yüksek ise s geni varyasyonları daha az, ancak 
viral yük düşük ise escape mutantların seçilmesi 
daha fazla olabilmektedir  

• Escape mutantların oranı düşük ve topluma çok 
yayılmamıştır  

• Fakat hastada belirgin immunsupresyon varsa, 
escape mutantlar reaktive olmakta ve anti-HBs 
varlığında bile çok yüksek seviyelere ulaşmaktadır 
(>108 kopya/mL) 

 



HBV’de klinik formlar ve serolojik test sonuçları 

Serolojik 

Testler 

Aşılanmış Akut HBV İyileşmiş 

HBV 

Kronik HBV İnaktif taşıyıcı Okült HBV 

HBsAg - + - + + - 

Anti-HBs + - + - - +/- 

Anti-HBc IgM - + - - - - 

Anti-HBc 

Total 

- + + + + +/- 

HBeAg - + - +/- - +/- 

Anti-HBe - - + +/- + +/- 

HBV DNA - + - >2000 IU/ml <2000 IU/ml <2000 IU/ml 


