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ÖZET

kan donörlerinin %17,3'ünde hepatit B infeksiyon
belirteçlerinden en az biri pozitif olarak bulundu. AntiHBc pozitif 401 donörün, 349 (%87)'u anti-HBs pozitif,
11 (%2,7)'i HBeAg pozitif ve 125 (%31,1)'i anti-HBe
pozitif olarak bulundu. Anti-HBc, anti-HBs ve antiHBe 114 donörde ve anti-HBc, anti-HBs ve HBeAg ise
8 donörde birlikte pozitif idi. 38 örnekte sadece antiHBc pozitif iken anti-HBs, anti-HBe, HBeAg negatif
bulundu.

• Amaç: Hepatit B Virusu (HBV) infeksiyonu için
seropozitifli¤in bilinmesinde önemli olan göstergeler
HBsAg yan›nda anti-HBs ve anti-HBc'dir. Bu çal›flmada,
kan donörlerinde hepatit B virus infeksiyonu belirteçleri
ve izole anti-HBc pozitifli¤i oranlar›n›n belirlenmesi
amaçland›.
• Materyal ve Metod: Ayr›ca izole anti-HBc pozitif donörlerin HBV bulaflt›r›c›l›k göstergeleri araflt›r›ld›. T›p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi'ne 2007 fiubat-May›s aylar›
aras›nda baflvuran 2.538 kan donörü çal›flmaya al›nd›.

• Sonuç: Sonuç olarak, Isparta yöresi kan donörlerinde
hepatit B karfl›laflma oranlar› Türkiye'deki di¤er bölgelerdekinden düflük bulunmufltur. Kan donörlerinde
tespit edilen %2 oran›ndaki izole anti-HBc pozitifli¤i,
izole anti-HBc pozitif kan donörlerinin HBV bulaflt›r›lmas›nda potansiyel bir risk grubu oluflturabilece¤ini
ortaya koymufltur.

• Bulgular: Kan donörlerinden 38'i HBsAg pozitif
bulundu ve geriye kalan 2.500 HBsAg negatif kan
donörü serum örneklerinde anti-HBc total çal›fl›ld›. Bu
çal›flma sonucunda 401 serum örne¤inin anti-HBc
pozitif oldu¤u tespit edildi. Bu serumlar›n hepsinde
anti-HBs, HBeAg ve anti-HBe testleri çal›fl›ld›. Bölgemiz

• Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-HBc,
donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

17

ABSTRACT

positivity, and all were tested for anti-HBs, HBeAg and
anti-HBe. At least one hepatitis B virus infection marker
was detected to be positive among 17.3 % of blood donors
in our region. 349 of 401 anti-HBc positive donors were
anti-HBs positive, 11 (2.7%) HBeAg positive, and 125
(31.1%) were anti-HBe positive. 38 were only positive for
anti-HBc, andnegative for anti-HBs, anti-HBe and HBeAg.

THE INVESTIGATION OF ISOLATED HEPATIT B
VIRUS CORE ANTIBODIES IN BLOOD DONORS
• Objective: In this study we aimed to determine the rate
of Hepatitis B virus infection markers and the isolated antiHBc positivity among blood donors. In addition, the HBV
infectivity indicators are investigated in the isolated antiHBc positive donors

• Conclusion: In conclusion, although the rates of
encountering the Hepatitis B virus among donors of Isparta
region was found lower than other parts of Turkey. The
rate of 2% for isolated anti-HBc positivity in blood donors
emphasized the fact that isolated anti-HBc positive blood
donors constitute a potentialrisk group for the transfer of
HBV infection.

• Material and Method: 2,538 donors referring the
Blood Bank of Hospital between February and May 2007
participated in the study.
• Results: HBsAg was detected among 38 of the donors.
The serum samples of the rest 2,500 were assayed for antiHBc total. 401 samples were found to display anti-HBc

• Key Words: Hepatitis B virus, isolated anti-HBc, donor
Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

nör olarak kabul edilmektedir. Ancak HBsAg negatif
olan bir kifli virusla karfl›laflm›fl olabilir. Çünkü flah›s
HBV ile infekte oldu¤u halde serumda HBsAg tesbit edilemeyebilir ve anti-HBc ve HBV-DNA testleri yap›lmadan bu durum atlanabilir.8 Kan bankalar›nda antiHBc araflt›r›lmas› rutin olmad›¤›ndan HBsAg'nin ekspresyonunun yap›lmad›¤› kronik hepatitli veya pencere
periyodundaki baz› vakalar tesbit edilemeyebilir. Bu
durum transfüzyon yoluyla hepatit bulaflt›r›lmas›na yol
açabilir. B hepatitinin uzun dönem sonuçlar› ve toplumsal boyutu düflünüldü¤ünde bu durumun ne kadar
önemli oldu¤u anlafl›labilir.8, 9 HBsAg negatif olgularda,
HBV-DNA'n›n saptanm›fl olmas› özellikle kan donörlerinde izole anti-HBc pozitifli¤inin araflt›r›lmas› gereklili¤ini ortaya koymufltur.10, 11 Bundan dolay› izole antiHBc pozitifli¤i birçok ülkede donör tarama kriterleri
aras›na girmifltir ve izole anti-HBc pozitif saptanan kifliler
donör olarak kabul edilmemektedir.

G‹R‹fi
Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada önemli bir sa¤l›k
sorunu olan akut ve kronik B hepatiti hastal›¤›n›n
etkenidir. Bu hastal›¤›n tan›s›nda serumdaki virus yüzey
ve kor göstergeleri yard›mc› olur. HBsAg, akut hastal›k
süresince serumda pozitif saptan›r. ‹yileflme ile birlikte
ortadan kalkan HBsAg'in 6 aydan uzun süre pozitif
saptanmas› tafl›y›c›l›¤› gösterir. Hepatit B kor antijenine
karfl› antikorlar (anti-HBc) HBsAg'den sonra geliflir ve
çok uzun süre pozitif kal›r.1 Nadiren hem HBsAg ve
hem de anti-HBs negatif oldu¤u durumda, anti-HBc
tespit edilebilmektedir.
Bu izole anti-HBc pozitifli¤i 5 ihtimalle aç›klanabilir.2
Birincisi, anti HBs'nin pozitifleflmesinden önce HBsAg'in
serumda tesbit edilemedi¤i dönem (pencere periyodu);
serumda sadece anti-HBcIgM pozitifli¤i ile hastal›k
tan›nabilir. ‹kincisi, özellikle HBsAg ekspresyon/sekresyonunun ya da HBV replikasyonunun supresyonu
ile giden di¤er HBV belirteçlerinin yalanc› negatif
oldu¤u flüpheli kronik HBV infeksiyonudur. Üçüncüsü,
izole anti-HBc infeksiyonun iyileflmesinden sonra antiHBs'nin tespit edilebilme seviyelerinin alt›na indi¤i geç
immün dönemi yans›tabilir. Dördüncüsü, anti-HBc'nin
pasif transferi ve sonuncu olarak da, non-spesifik yalanc› reaksiyon söz konusu olabilir. Yap›lan çal›flmalar izole anti-HBc pozitiflik oran›n›n toplumda saptanan
HBsAg pozitifli¤i oran› kadar oldu¤unu bildirmektedir.3,4
Ülkemizde yap›lan çal›flmalar bu oran›n ortalama
%3-5 kadar oldu¤unu göstermektedir.5-7

Bu çal›flmada, çeflitli hepatit B virus belirteçlerinin tespiti ile kan donörlerinde hepatit B virusu ile karfl›laflma
oranlar›n›n araflt›r›lmas›, ayr›ca izole anti-HBc pozitif
donörlerinin bulaflt›r›c›l›¤›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
MATERYAL ve METOD
fiubat-May›s 2007 tarihleri aras›nda T›p Fakültesi
Hastanesi Kan Merkezi'ne baflvuran 2.538 kan donörü
çal›flmaya al›nd›. 2.538 kan donörü; 18-65 yafl aras›
gönüllüler içinden seçilmifl ve anti-HCV, HIV ve HBsAg
testleri VITROS (Johnson&Johnson Company) cihaz›nda ELISA yöntemiyle taranm›flt›r. Bu çal›flma için,
T›p Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay al›nm›fl ve kan
donörleri çal›flma hakk›nda bilgilendirilmifltir. Kan

Kan bankalar› donör kabulünde asemptomatik gönüllülerde HBsAg testi uygulamaktad›r. Asemptomatik gönüllülerden HBsAg negatif tesbit edilenler sa¤l›kl› do-
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donörlerinden 38 (%1,49)'i HBsAg pozitif bulunmufl
ve ileri çal›flmalara al›nmam›flt›r. Geriye kalan 2.500
HBsAg negatif kan donörü, total anti-HBc tespiti için
çal›flmaya dahil edilmifltir. Bu 2.500 kan donörü HCV
ve HIV yönünden negatifti.

Tablo 1: Anti-HBs pozitif-negatifli¤ine göre HBeAg ve anti-HBe pozitifli¤i
HBe Ag (+) n=11
Anti-HBe (+) n=125

Geriye kalan HBsAg negatif 2.500 serum örne¤ine antiHBc total testi çal›fl›ld›. Bu çal›flma sonucunda 401
serum örne¤i anti-HBc total pozitif olarak bulundu.
401 adet total anti-HBc pozitif serum örne¤ine; antiHBs, HBeAg ve anti-HBe testleri çal›fl›ld›. ‹zole total
anti-HBc pozitif bulunan serum örneklerinde ayr›ca
anti-HBc IgM antikorlar›na da bak›ld›.

Anti-HBs (+) (n=349)

Anti-HBs (-) (n=52)

8 (%3,1)

3 (%5,7)

114 (%32,6)

11 (%21,1)

hangi birinin veya ikisinin birlikte pozitifli¤i toplam›
bize HBV ile karfl›laflma oran›n› verir. Ancak anti-HBs
antikorlar› afl›lanma sonucunda anti-HBc total oluflmadan bulunabilece¤i için, günümüzde bu testin uygulanmas› çok do¤ru de¤ildir. Bu nedenle HBsAg, antiHBc total düzeylerine bak›larak birinin, ya da her ikisinin pozitifli¤i bizlere karfl›laflma oranlar›n› vermesi
aç›s›ndan önemlidir. Bu çal›flmada, 2.538 kan donörü
örne¤inde 38 tane HBsAg pozitif tesbit edildi. Yani
tafl›y›c›l›k oran› %1,49 olarak bulundu. Geriye kalan
2.500 örne¤in 401'inde (%16) anti-HBc total pozitif
bulunmas› ile karfl›laflma oran›n›n maksimum %17,3
oldu¤u gösterildi. Yaln›z sadece anti HBc total pozitifli¤i, çapraz reaksiyonlar› sonucu yalanc› pozitiflikten
kaynaklanabilece¤i ihtimal dahilindedir. Bu nedenle
de karfl›laflma oranlar› %1-1,5 civar›nda yüksek bulunabilir. Türkiye'de karfl›laflma oran› %20-60 s›n›rlar›
aras›ndad›r.12 Ülkemiz bu oran ile dünyada orta endemisite grubu ülkeler içindedir.

Anti-HBc total, Anti-HBs, HBeAg Anti-HBe ve AntiHBc IgM (DIA PRO, Diagnostic Bioprobes, MilanoItaly) testleri insan serumunda HBV virusuna spesifik
antijen ve antikorlar›n tespitinin yap›ld›¤› ELISA
yöntemleridir.
BULGULAR
Çal›flmaya al›nan 2.538 kan donöründen 38'i HBsAg
pozitif bulundu. Yani Hepatit B tafl›y›c›l›k oran› %1,49
olarak bulunmufltur. Geriye kalan HBsAg negatif 2.500
serum örne¤inin tamam›na anti-HBc testi çal›fl›l›p,
2.099 örnek anti-HBc negatif bulunurken, 401
(%16,04) örnek anti-HBc pozitif tesbit edildi. Sonuçta
bölgemiz kan donörlerinde hepatit B ile karfl›laflma
oran› %17,3 olarak bulundu.

Bu çal›flmada bulunan oran ülkemiz ortalamas›ndan
düflüktür. Ancak bu çal›flmadaki oran›n düflük ç›kmas›
çal›flmaya al›nan grubun kan donörlerinden seçilmifl
olmas›ndan kaynaklanabilir. Çünkü kan donörlerinde
HBsAg pozitif olanlar›n tekrar kan vermeye gelmemeleri
ve hasta olanlar›n donör olarak kabüllerinin k›s›tlanm›fl
olmas› gibi sebeplerle oranlar da düflük ç›km›fl olabilir.
Yine de bulunan tafl›y›c›l›k ve karfl›laflma oranlar›n›n,
orta endemisite grubunda yer alan ülkemizde görülen
oranlardan düflük ç›kmas›; üstelik ülkemizde 1998
y›l›nda bafllayan afl› çal›flma program›ndan önceki
toplumu gösterdi¤i için de sevindiricidir. Çünkü çal›flma
grubumuzda yafl da¤›l›m› 18-65 s›n›rlar› aras›ndad›r.
1998 y›l›nda bafllayan Hepatit B afl› çal›flmalar› ile ülkemizde HBsAg tafl›y›c›l›k ve karfl›laflma oranlar›nda
bir azalma olaca¤› muhakkakt›r. Bu afl›lanm›fl yafl grubu
çal›flma grubu profilinde yer almad›¤›ndan, bu bölge
için karfl›laflma oranlar›n›n bu seviyede olmas› ve afl›lama program› ile ileriki y›llarda bu oranlar›n bu bölge
dahil tüm ülkemiz için daha da düflüfl gösterece¤i ümit
edilebilir. Anti-HBc normalde HBsAg ile birlikte (akut
ve kronik hastal›k ile tafl›y›c›larda) veya anti-HBs ile
birlikte (infeksiyonu do¤al yoldan geçirenlerde) bulunur. Ancak HBsAg ve anti-HBs'nin negatif saptand›¤›
olgularda da anti-HBc pozitifli¤ine rastlanmaktad›r.
Bu serolojik profilin prevalans› toplumlara göre de¤iflmektedir (%0,1-20 aras›nda) ve dünyadaki da¤›l›m›
kronik HBsAg tafl›y›c›l›k oran› ile paralellik göstermektedir.13, 14 Tunus'tan bildirilen bir çal›flmada izole
anti-HBc prevalans› %2,8 iken, ‹rlanda'da bu oran

Anti-HBc pozitif 401 donör serum örne¤inde s›ras›yla
anti-HBs, anti-HBe ve HBeAg testleri çal›fl›ld›. AntiHBc pozitif 401 donörün, 349 (%87)'u anti-HBs pozitif,
52 (%13)'si negatif bulundu. Yani izole anti-HBc pozitifli¤i %2 (52) olarak bulundu. Yine anti-HBc pozitif
401 donörün, 11 (%2,7)'i HBeAg pozitif ve 125
(%31,1)'i anti-HBe pozitif tesbit edildi. Anti-HBc, antiHBs ve anti-HBe 114 donörde ve anti-HBc, anti-HBs
ve HBeAg ise 8 donörde birlikte pozitif idi. Böylelikle
11 donörde anti-HBc ile anti-HBe ve 3 donörde de
anti-HBc ve HBeAg pozitif bulundu (Tablo 1). ‹zole
Anti-HBc pozitifli¤i bulunan 52 donörün 38 (%73)'inde
anti-HBe ve HBeAg'u da negatif bulunurken (salt HBc
pozitifli¤i), 14'ünde anti-HBe/HBeAg'inden en az biri
pozitif bulundu. Buna göre; salt anti-HBc pozitiflik oran› %1,49 olarak bulundu. ‹zole Anti-HBc pozitif ve
anti-HBs negatif 52 donörün yaln›zca 1 (%1,9)'inde
anti-HBcIgM pozitif bulundu.
TARTIfiMA ve SONUÇ
HBV ile karfl›laflma oranlar›na bak›labilmesi için farkl›
yöntemler uygulanabilir. HBV ile karfl›laflma oranlar›
hakk›nda bilgi edinebilmek için HBsAg, anti-HBc total
ve anti-HBs de¤erlerine bak›labilir. Bu üç testten her-
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pektif çal›flmada 40.998 (%0,84) donörde izole antiHBc pozitif bulundu. Bütün anti-HBc pozitif örneklerde
HBV DNA oran› %0,4 olarak tespit edildi ve HBV DNA
kopya say›s› daha düflüktü.25 ‹zole anti-HBc pozitifli¤i
özel hasta gruplar›nda daha dikkatli de¤erlendirilmelidir. Yap›lan çal›flmalarda inflamatuvar hepatitli hastalar, hemodiyalizli veya organ transplantasyonu yap›lan hastalar, homoseksüeller ve intravenöz uyuflturucu
kullan›m› öyküsü bulunan izole anti-HBc'li hastalar›n
ortalama %40'›nda HBV-DNA pozitif olarak bulunmufltur.18, 25 Hepatit B virüsü serolojik göstergelerinden
anti-HBc, virüsle karfl›laflmay› gösteren en duyarl›
gösterge olmas›na ra¤men ticari olarak bulunan ve yayg›n olarak kullan›lan enzim immunassay (EIA) kitleri
ile yalanc› pozitiflik oran› oldukça yüksektir.7, 26 HBV
taramalar› s›ras›nda saptanan izole anti-HBc pozitifli¤inin çapraz reaksiyon veren antikorlara m› ya da virüsle karfl›laflmaya m› ba¤l› oldu¤unun ay›rt edilmesi,
özellikle HBV infeksiyon prevalans›n›n yüksek oldu¤u
ülkelerde önem tafl›maktad›r. ABD ve Japonya'da kan
transfüzyonu yoluyla HBV infeksiyonunun geçiflini
engellemek için anti-HBc rutin tarama testleri listesine
eklenmesine ra¤men, ABD'de anti-HBc'nin uygulanmas›nda istenmeyen bir etkisi, henüz do¤rulama metodu olmayan yanl›fl pozitif sonuçlar›n olmas›d›r.26

%0,51, Almanya'da mahkumlar aras›nda yap›lan bir
çal›flmada ise %19,2 olarak bildirilmektedir.3, 4, 15 Ülkemizde yap›lan çal›flmalar› inceledi¤imizde, Özacar ve
arkadafllar›7 bu oran› %3,23 Mert ve arkadafllar›16 ise %5
olarak saptam›fllard›r. Bizim çal›flt›¤›m›z grupta izole
anti-HBc pozitiflik oran› %2 olarak tesbit edildi. Bu oran
ülkemiz oranlar›ndan biraz daha düflüktür. ‹zole antiHBc pozitif 52 donörün 39 (%75)'unda anti-HBe ve
HBeAg negatif bulunmufltur. ‹zole anti-HBc pozitiflerin
3/4'ünü temsil eden salt anti-HBc pozitifli¤i olarak
tan›mlanan bu grup, yanl›fl pozitiflik veya çok az bir ihtimalle mutant sufllar›n varl›¤›ndan kaynaklanabilir.
Transfüzyonla geçen HBV ile HBsAg-negatif, anti-HBcpozitif kifliler aras›ndaki iliflki 1970'lerde bildirildi.
Fakat HBV enfeksiyonunu önlemek için anti-HBc'nin
araflt›r›lmas›n›n rolu henüz aç›klanm›fl de¤ildir. Farkl›
bölgelerde yap›lan benzer çal›flmalar› de¤erlendirmek,
çeflitli çal›flma topluluklar›ndan ve kullan›lan testlerin
fakl› duyarl›l›k ve özgüllü¤e sahip olmalar›ndan dolay› çok kolay olmamaktad›r. Almanya'da 18-70 yafl grubundan seçilen 5.300 kifli üzerinde yap›lan bir çal›flmada, %8,7 olan HBV prevalans›n›n %16's› izole antiHBc pozitif olup, anti-HBc pozitif 153 kiflinin ise 60
(%39,2)'›nda HBV DNA pozitif olarak tespit edilmifltir.
‹zole anti-HBc pozitiflik oran› HIV ve HCV ile infekte
hastalarda daha yüksek olarak bulunmufltur.17

Literatürlerdeki bulgular post transfüzyon hepatit B
infesiyonun önlenmesinde tarama testleri ile ilgili kesin
olmayan sonuçlar ortaya ç›karmaktad›r. Transfüzyondaki as›l amaç s›f›r risktir. Fakat bu, serumlar›n havuzlanmas› hatta bireysel HBV DNA nükleik asit testlerinin
yap›lmas›yla bile mümkün olmayabilir.

HBV infeksiyonunun endemik oldu¤u bölgelerde ve
karaci¤er hastal›¤› olanlarda izole anti-HBc ve HBV
DNA pozitifli¤ine daha da yüksek oranlarda karfl›lafl›labilece¤i ifade edilmektedir.18-20 ‹zole anti-HBc pozitifli¤inin akut infeksiyon göstergesi olan anti-HBc IgM
pozitifli¤inden kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› da araflt›r›lmal›d›r. Bu çal›flmada izole anti-HBc pozitif olanlar›n
anti-HBcIgM pozitifli¤i %1,9 olarak saptanm›flt›r. ‹zole
anti-HBc pozitif olan kiflilerde, anti-HBcIgM pozitiflik
oran› %0 ile %3,3 aras›nda bildirilmifltir.5, 8, 21 Önemli
olan izole anti-HBc pozitifli¤inde bulaflt›r›c›l›kt›r. Bizim
çal›flmam›zdaki izole anti-HBc pozitif buldu¤umuz
olgularda bulaflt›r›c›l›k göstergesi olan HBeAg pozitiflik oran› %2,7 olarak bulunmufltur. Bu konuda yap›lan
çeflitli çal›flmalarda farkl› sonuçlar elde edilmifltir. Donörlerde anti-HBc pozitif kanlar ile infeksiyonun bulaflma oran›n›n %14 oldu¤u bildirilmifltir.21 Bunun yan›nda ‹ngiltere ve ABD'de çok say›da donörde yap›lan
çal›flmalarda izole anti-HBc pozitif donörlerin hiçbirinde HBV-DNA pozitifli¤ine rastlan›lmam›fl ve donörlerde anti-HBc taranmas›n›n anlaml› olmad›¤› bildirilmifltir.22, 23 F›nd›k ve arkadafllar›24 HBs Ag negatif 1000
donör (anti-HIV ve anti-HCV negatif)'de, izole antiHBc pozitiflik oran›n› %5,9 olarak tesbit etmifller. ‹zole
anti-HBc pozitif 59 donörün ayn› zamanda HBeAg,
anti-HBe, anti-HBc IgM ve HBV DNA sonuçlar›n› da
negatif bulmufllard›r. 1991-1995 y›llar› aras›nda befl
merkezde 4.885.732 kan donöründe yap›lan retros-

Anti-HBc taramas›n›n de¤erli olabilmesine ra¤men belli
çal›flmalarda oldu¤u gibi s›k görülen yanl›fl pozitif sonuçlar halen büyük problemdir.27 Bütün kan donörlerinde anti-HBc nin taranmas› ve pozitif olarak bulunan
bu kiflilerde HBV DNA testlerinin yap›lmas› en uygun
yaklafl›m gibi görünmektedir. Fakat baz› vakalarda anti-HBs varl›¤›na ra¤men HBV DNA'n›n tespit edilmesi
post transfüzyon hepatit B enfeksiyonuna karfl› %100
koruma sa¤lanmas›n›n oldukça zor oldu¤unu göstermektedir. Bu durumda en önemli yaklafl›m›n öncelikle
anti-HBc testlerinde ki yanl›fl pozitif sonuçlar›n azalt›lmas›na odaklanmak oldu¤u ifade edilmektedir.27
Sonuç olarak, bölgemiz kan donörlerinde hepatit B
karfl›laflma oranlar› (%17,3) Türkiye oranlar›ndan düflük bulunmufltur. Kan donörlerinin %2'sinde izole
anti-HBc pozitif bulunmas›; bu grubun özellikle kan
donörlerinden al›c›lara HBV bulaflt›r›lmas›nda potansiyel
risk oluflturabilece¤ini ortaya koymaktad›r. Ayr›ca,
izole anti-HBc pozitiflerin %73'ünde tespit edilen salt
anti-HBc pozitifli¤i, yanl›fl pozitifli¤e veya çok az bir
ihtimal de olsa mutant sufllara karfl› dikkatli olmam›z
gerekti¤ini göstermektedir.
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