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Giriş
• Hepatit B tanısı hasta serumunda viral antijenlerin ( HbsAg,

HbeAg ) ve/veya antikorların (Anti Hbs, Anti Hbe, Anti Hbc
IgM, Anti Hbc IgG) gösterilmesi ile konur.

• Viral DNA tayini ise aktif enfeksiyon tanısı, prognozun
belirlenmesi ve tedavi takibi için yol göstericidir.

• HbsAg’nin serumda 6 aydan uzun süre pozitif kalması kronik
Hepatit B’nin göstergesidir.
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Giriş
• Kronik hepatit B takibinde viral yük tayini ve karaciğer

enflamasyonunu gösteren alanin amino transferaz (ALT)
düzeyinin ölçümü yaygın olarak kullanılan invaziv olmayan
yöntemlerdir

• Son yıllarda serolojik belirteçlerin tespiti için sıklıkla otomatize
sistemler kullanılmaktadır.

• Bu sistemlerin geliştirilmesi, tanı ve takipte HBV DNA, ALT gibi
belirteçlerin yanında HBsAg ve HBeAg düzeylerinin de
kullanılabilir olduğunu gündeme getirmiştir.
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Amaç

Çalışmamızda  KHB hastalarında HBsAg, HBeAg, HBV
DNA ve ALT düzeylerinin korelasyonunu incelemeyi

amaçladık.
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Gereç ve Yöntem
• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’na

2010 yılı içerisinde HBsAg, HBeAg, HBV DNA ve ALT düzeylerinin eş
zamanlı çalışılması için gönderilen yaş ortalaması 35 ( 2-86, ±16 SD)
olan 356 hastadan alınan 402 serum örneği çalışmaya dahil edildi.

• Hastaların ALT düzeyleri değerlendirilirken  (varsa) son yapılan 3
ölçüm dikkate alındı.

• Tüm hastaların HBsAg düzeyi 6 aydan uzun süre pozitifti.

• HCV, HDV ve HIV antikoru pozitif hastalar çalışmaya alınmadı

• Hastaların tedavi ile ilgili durumları dikkate alınmadı
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Gereç ve Yöntem
• HBsAg ve HBeAg değerleri Modular Analitics E170 (Roche

Diagnostics) otomatize sisteminde, elektrokemiluminesan
yöntemle  s/co oranı (örnek sinyali / cutoff ) olarak ölçüldü.

• HBV DNA düzeyleri Cobas TaqMan testi (Roche Diagnostics)
kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu  ile
IU/ml olarak ölçüldü.

• İstatistiksel değerlendirme için Mann-Whitney U testi ve
Pearson korelasyon analizinden yararlanıldı.
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Bulgular
• Serolojik parametreler için saptanan ortalama ve en

düşük-en yüksek değerler

• HbsAg 3065  (2-6378) s/co
• HBeAg 149   (0-2836) s/co
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Bulgular
Yaş ile HBV DNA ve HbeAg arasında negatif korelasyon mevcuttu.
(r=0.389, 0.422 ; p<0,001)



Bulgular
HBsAg düzeyi ile HBV DNA ve HBe Ag düzeyleri arasında negatif
korelasyon saptandı (r=-432, r=-0.454, p<0.001).



Bulgular
Tüm örneklerde HBV DNA düzeyleri ve HBeAg s/co düzeyleri
arasında anlamlı pozitif korelasyon görüldü (r=0.657, p<0.001).



Bulgular

ALT düzeyi normalden yüksek olan (n=112)
hastalarda HBV DNA miktarı ve HBeAg  s/co
düzeyleri ALT düzeyi normal (290) olanlara göre
yüksek olarak bulundu (p<0.001).

HBsAg düzeyleri ile ALT düzeyleri arasında pozitif
korelasyon saptanmadı.
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HbeAg pozitif (n=107) hastaların HBV DNA ve ALT düzeyleri
HBeAg negatif (n=295) hastalardan anlamlı derecede yüksekti.
(p<0.001)

HBeAg pozitif hastaların %54’ünde,  HBeAg negatif hastaların
%18’inde ALT düzeyleri normalden yüksekti (p<0.001).

ALTALT

HbeAg

normal (%) Yüksek (%)

negatif 241(81) 54 (18) 295

pozitif 49 (45) 58 (54) 107

290 (72) 112 (27)



Sonuç
KHB takibinde HBsAg düzeyinin s/co olarak ölçüm
değerinin yüksek olması viral DNA miktarının yüksek
olduğunu göstermemektedir.

Ancak HBeAg’nin s/co ölçüm değerinin ve ALT’nin
normalden yüksek değerde olmasının viral DNA
miktarı için yol gösterici olacağı kanaatindeyiz
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