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ATIPIK HEPATIT B SEROLOJISI OLAN KRONIK HEPATIT C OLGUSU 
Salih CESUR, Aydin C:IFT<;:I, lsmet BADAL, Ismail BALIK 

OZET 

Viral hepatitlerde, al1~ilm1~m d1~mda serolojik profiller gOrUiebilmektedir. Bu profiller tan1da ve izlemde zorluklara neden olabi
lir, ileri inceleme gerektirebilir. Biz klinigimizde izledigimiz atipik hepatit B serolojisine sahip kronik hepatit C'li bir o[guyu su
narak bu tip profilleri g6zden ge<;irmeyi ama<;lad1k. 

Anahtar Ke/imeler: Viral hepatitis,atipik serolojik profiller 

SUMMARY 

CHRONiC HEPATITIS C CASE WITH ATYPICAl HEPATITIS B SEROlOGY 

Atypic serologic profiles can be seen in viral hepatitis and this makes the diagnosis and management difficult and needs further 
investigation. We presented here a chronic hepatitis C patient with an atypic hepatitis B serology and reviewed such cases. 
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Giri~ 

Viral hepatitlerde hazen ali~llagelmi~in d1~mda da serolojik profil

ler gOrUiebilmektedir. Bu durum tan1da ve izlemde yorum gU<;Iiikleri

ne yol a<;makta, ileri inceleme ve degerlendirmeyi gerektirmektedir. 

Klasik bilgilerle a<;1klanamayan bu serolojik profillerin <;e~itli nedenle

ri vard1r. brnegin laboratuvar kaynakli olabildigi gibi, biyolojik olarak 

konaga ve/veya etkene ili~kin olabilir (1 ). 

Biz klinigimizde takip etti8:imiz bir olguyu kronik hepatit C ile bir

likte atipik hepatit B serolojisi gOstermesi nedeniyle sunmaya deger 

bulduk. 

Olgu 

65 ya~mda erkek hasta, son 6 ayd1r halsizlik, gOz aklarmda sanlik, 

idrar renginde koyula~ma ve son 2-3 haftadan beri alan k~1nt1 ~ikaye

ti ile klinigimize mOracaat etti. Yap1lan fizik muayenesinde; gene[ du

rumu iyi, ate~i 36.6 OC, nab1z 78/dk, idi. Cilt ve skleralan ikterik alan 

hastanm karacigeri kosta yaym1 midklavikUier hatta 3-4 em ge<;mek

teydi. Laboratuvar tetkiklerinde; lokosit say1s1 7600/mm3, periferik 

yaymada %48 par<;ah, % 39 lenfosit,% 10 monosit,%3 eozinofil var
dl, eritrosit sedimentasyon h1z1 31 mm/saat idi. Karaciger fonksiyon 

testleri; SGOT:97 U/l, SGPT:44 U/l, GGT:140 U/l, AlP:280 mgldl, 

T.bilirObin: 8.2 mgldl, D.bil: 2.2 mgldl idi. Protein elektroforezinde al

biimini dO~iik (1.9 gldl), globUiini artm1~ idi. Hepatobiliyer ultrasonog

rafide batmda yaygm septal! asit ve hepatomegali mevcuttu. Hepatit 

serolojisi; HBsAg negatif, anti-HBs negatif, HBeAg negatif, anti-HBe 

pozitif, anti-HBclgM negatif, anti-HBc lgG pozitif ve anti-HCV pozitif

ti. Hastanm asitine yOnelik albUmin replasmam ve diiiretik tedavisi 

ba~land1, gastroenteroloji bOiiimiine ba~vurmas1 Onerilerek taburcu 

edildi. 

Viral hepatitlerde al1~1lagelmi~in d1~1ndaki serolojik profiller labo

ratuvara ve konaga ait faktOrler nedeniyle gOrU!ebilmektedir. Laboratu

vara ait yalanc1 pozitiflik veya negatifligin a~ilabilmesi i<;in Ornegin 

uygun zaman ve uygun ko~ullarda alinmas1, saklanmas1, teknik hata

lann en aza indirilmesi ve duyarlilik, OzgUIIogu en yOksek testlerin se

<;ilmesi gereklidir. Laboratuvar kaynakli sorunlar giderildikten sonra 

profillerin degerlendirilmesinde; <;oklu virUs infeksiyon olasd1g1 ve et

ken virOslerdeki mutasyonlar gOzOnUnde bulundurulmalid1r. Konaga 

ili~kin Ozellikler de Onemlidir. Ornegin immUnsupresyonda antikor 

olumsuzlugu olabilir. Kan transfOzyonu veya transplasental ge<;i~ gibi 

pasif aktanmla antikor olumluluklan da sonu~lan kan~t1rabilir. Ali~lla

gelmi~in d1~mdaki serolojik profiller salt HBsAg olumlulugu, salt anti

HBc ve salt anti-HBs olumlulugu, HbsAg ve anti-HBs birlikte olumlu

lugu veya birlikte olumsuzlugu, HBV-DNA ile ili~kili serolojik profiller, 

HBeAg, anti-HBe degi~iklikleri ~eklinde olabilir (1 ). 

HCV ve HIV infeksiyonlu olgularda <;e~itli lgM yap1smdaki anti

korlar nedeniyle nonspesifik <;apraz reaksiyonlar olabilmekte ve izole 

anti-HBc lgG ve anti-HBe pozitifligine yol a~abilmektedir. Sistein, Na 

metabisUifit, 2-merkaptoetanol ile muamele sonucu elimine edilebilir. 

Bu i~lemden sonra test tekrarland1gmda negatif sonu<; elde edilebilir 

(2). 

DU~Uk dUzeyde ta~IYICIIik; izole anti-HBc pozitifliginin %20-25 
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nedenini olu~turmaktadrr. Bazr kronik hepatit B'li olgularda HBsAg 

saptanamayacak dozeyde olabilir. Bu olgulann bir krsmr "a" determi

nant mutant ("escape mutant") infeksiyonuna baglrdrr. Mutant infeksi

yonun HbsAg ve anti-HBs'i rutin testlerden ka~abilir. Anti-HBs olu~

mamasr veya zamanla kaybolmasr oram %5-15'tir. Diabetikler, bObrek 

hastalan ve immon yetmezliklilerde ya da bazr genetik fakttirlere bagr 

infeksiyon iyile~mesine ragmen anti-HBs olu~mayabilir. Bazen hepatit 

B iyile~mi~, anti-HBs olu~mu~ ve zamanla anti-HBs kaybolmu~ olabi

lir (3-51. 

Viral infeksiyonlar c;oklu infeksiyon ~eklinde olabilir (HBV, HVC, 

HDV koinfeksiyonlan vb.gibi). Bu durumda laboratuvar veya konaga 

ait fakttirler nedeniyle srk kar~da~madrgrmrz atipik serolojik profillerin 

de gtiri.ilebilecegi akrlda tutulmalrdrr. 
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