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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, 30 kronik hepatit B’li, 68 asemptomatik hepatit B taﬂ›y›c›s› (toplam 98 olgu) ile kontrol grubu olarak
hepatit B virüsü (HBV) ile ilgili serolojik göstergeleri negatif olan, gebe olmayan 46 sa¤l›kl› bireyde alfa-fetoprotein
(AFP) düzeyi kemiluminesans yöntemi ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonucunda kontrol grubunda yer alan 46 kiﬂinin
tümünde AFP düzeyleri normal s›n›rlar olan 0-5.5 U/L (ortalama 2.3 ± 1.3) aras›nda saptan›rken, kronik hepatit B’li
yedi, hepatit B taﬂ›y›c›s› alt› kiﬂide yüksek bulunmuﬂtur. AFP düzeyi kronik hepatit B’li olgularda 6.1 ± 13.1 U/L, hepatit B taﬂ›y›c›lar›nda 3.0 ± 1.8 U/L idi. ‹statistiksel analizler için varyans analizi (Dunnett testi) kullan›lm›ﬂt›r. AFP
düzeyleri için kronik hepatit B olgular› ile taﬂ›y›c›lar aras›nda fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ilken (p= 0.07),
kontrol grubu ile aras›ndaki fark anlaml› bulundu (p= 0.02). Asemptomatik hepatit B taﬂ›y›c›lar› ile kontrol grubu aras›ndaki fark da anlaml› de¤ildi (p= 1). Hasta grubumuza ilave olarak karaci¤er ultrasonografisi (USG) de istendi, olgular›n hiçbirinde karaci¤er USG’de hepatoselüler karsinoma lehine bulgu saptanmad›.
Anahtar Kelimeler: Asemptomatik HBsAg taﬂ›y›c›l›¤›, kronik hepatit B, alfa-fetoprotein.

SUMMARY
Evaluation of Serum Alpha-Fetoprotein Levels in
Chronic Hepatitis B Cases and HBV Carriers
This study was conducted to evaluate the serum alpha-fetoprotein (AFP) levels by chemiluminescence method in
30 patients with chronic hepatitis B, 68 patients asymptomatic hepatitis B carriage and 46 healthy non-pregnant people with negative hepatitis markers. The results of the study were revealed normal serum AFP levels as 0-5.5 U/L
(average 2.3 ± 1.3) in 46 healthy subjects, but elevated serum AFP levels in seven of chronic hepatitis B patients
and six of hepatitis B carriers. Mean serum AFP levels were 6.1 ± 13.1 U/L in chronic hepatitis B and 3.0 ± 1.8 U/L
in chronic hepatitis B carriers. Stastistical analyses were done by using variance analysis (Dunett test). The difference between chronic hepatitis B and hepatitis B carriers was insignificant (p= 0.07), whereas there was a significant difference between chronic hepatitis B and control group (p= 0.02). Again, no significant difference was detected between chronic B carriers and control group (p= 1). Ultrasonographic evaluation of liver was done in patients group, no signs of hepatocellular carcinoma were detected ultrasonographically.
Key Words: Asymptomatic HBsAg carriage, chronic hepatitis B, alpha-fetoprotein.
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patit B taﬂ›y›c›s› (serumda HBsAg alt› aydan daha
uzun süre saptanan ve serum transaminaz de¤erleri normal olan) toplam 98 olgu ve kontrol grubu
olarak da HBV ile ilgili serolojik göstergeleri negatif olan, gebe olmayan 46 sa¤l›kl› bireyde AFP düzeyi kemiluminesans (Immulite AFP, Euro/DPC,UK) yöntemi ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 0-5.5 U/L
aras›ndaki de¤erler normal olarak kabul edilmiﬂtir. Sonuçlar›n istatistiksel de¤erlendirilmesinde
varyans analizi (Dunnett testi) kullan›lm›ﬂt›r. Hasta grubumuza ilave olarak karaci¤er ultrasonografisi (USG) uygulanm›ﬂt›r.

G‹R‹ﬁ
Alfa-fetoprotein (AFP) fetal yolk-sac, karaci¤er ve
ba¤›rsakta sentezlenen, gebeli¤in 12-15. haftalar›
aras›nda en yüksek seviyesine ulaﬂan, 16. haftadan sonra seviyesi giderek düﬂen, sa¤l›kl› kiﬂilerde hayat›n birinci y›l›nda ve sonras›nda serumda
belirlenemeyen, 70 kDa a¤›rl›¤›nda bir glikoproteindir. Yolk-sac kökenli AFP kankavalin-A’ya ba¤lan›rken karaci¤er kökenli olan ba¤lanmaz. Hepatoselüler karsinoma (HSK), testis ve overin embriyoner hücreli tümörleri ve teratokarsinomlar›nda, ekstragonadal germ hücreli tümörlerde %75
vakada yüksektir. Serum düzeyi ve tedavi sonras›
düﬂme h›z› prognoz ve tedavi etkisini belirlemede yard›mc›d›r. Yükselen seviyeler tümör progresyonunu gösterir (1). AFP, akut ve kronik viral
hepatit gibi benign karaci¤er hastal›klar› ve toksik karaci¤er hasarlanmalar›nda da yükselmekle
birlikte, belirgin yüksek de¤erler HSK tan›s› aç›s›ndan anlaml›d›r (2). Sensitivitesi HSK insidans›n›n yüksek oldu¤u toplumlarda %80-90, düﬂük oldu¤u toplumlarda %50-70 aras›ndad›r (3,4).

BULGULAR
Çal›ﬂma grubunda yer alan 30 kronik hepatit B’li
hastan›n yaﬂlar› 22-47 aras›nda de¤iﬂmekte olup,
yaﬂ ortalamas› 31.9 ± 7.5; 68 asemptomatik hepatit B taﬂ›y›c›s›n›n yaﬂlar› 21-58 aras›nda de¤iﬂmekte olup, yaﬂ ortalamalar› 32.7 ± 7.8; kontrol
grubunda yer alan olgular›n yaﬂlar› 17-44 aras›nda de¤iﬂmekte olup, yaﬂ ortalamalar› 24.5 ± 6 idi.
Çal›ﬂman›n sonucunda AFP de¤eri kronik hepatit
B’li olgularda ortalama 6.1 ± 13.1 U/L, hepatit B
taﬂ›y›c›lar›nda 3.0 ± 1.8 U/L, kontrol grubunda ise
2.3 ± 1.3 olarak bulunmuﬂtur. AFP düzeyi kronik
hepatit B’li 7 (%23.3), asemptomatik hepatit B taﬂ›y›c›s› 6 (%8.8) kiﬂide yüksek (6-73.5 U/L) bulunurken, kontrol grubunda yer alan 46 kiﬂinin tümünde normal de¤erlerde bulunmuﬂtur. AFP düzeyleri için kronik hepatit B olgular› ile taﬂ›y›c›lar
aras›nda fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ilken
(p= 0.07), kontrol grubu ile aras›ndaki fark anlaml› bulunmuﬂtur (p= 0.02). Asemptomatik hepatit B
taﬂ›y›c›lar› ile kontrol grubu aras›ndaki fark da
anlaml› de¤ildi (p= 1). Çal›ﬂma gruplar›n›n özellikleri ve AFP düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.

Sa¤l›kl› yetiﬂkinlerde akut hepatit B virüsü (HBV)
infeksiyonundan sonra kronikleﬂme riski %5 civar›ndad›r. Bunlar›n önemli bir bölümünün siroza
dönüﬂtü¤ü, sirozlu olgularda da HSK geliﬂme riskinin oldukça yüksek oldu¤u bilinmektedir (5). HSK
uzun dönemde kronik hepatit B’nin en belirgin ve
korkulan sonucudur. Yap›lan çal›ﬂmalar HSK’l› olgularda s›kl›kla AFP düzeyinin yükseldi¤ini göstermektedir (1-3). Bu çal›ﬂmada, asemptomatik
HBsAg taﬂ›y›c›s› ve kronik hepatit B’li hastalarda
AFP düzeylerini araﬂt›rmay› amaçlad›k.
MATERYAL ve METOD
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Poliklini¤i’nin takibinde olan, 30 kronik hepatit B’li (serumda
HBsAg alt› aydan daha uzun süre saptanan, serum transaminazlar›nda normalin iki kat›ndan
daha fazla yükseklik, karaci¤er biyopsisinde kronik hepatit bulgular› olan), 68 asemptomatik he-

Hasta grubumuza yap›lan karaci¤er USG’de HSK
lehine bulgu saptanmam›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Serumda HBsAg’nin alt› aydan daha uzun süre
saptanmas› taﬂ›y›c›l›¤› ifade eder. Serum transaminaz de¤erleri normal olan ve karaci¤er hastal›-

Tablo 1. Çal›ﬂma gruplar›n›n özellikleri ve AFP düzeyleri.
Olgular

Sayı

Yaşlar (ortalama ± SD)

AFP düzeyi (U/L)

Kronik hepatit

30

22-47 (31.9 ± 7.5)

6.1 ± 13.1

Asemptomatik taşıyıcı

68

21-58 (32.7 ± 7.8)

3.0 ± 1.8

Kontrol grubu

46

17-44 (24.5 ± 6)

2.3 ± 1.3

Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(1): 28-31

29

Kadanal› A ve ark.

¤›n›n di¤er belirtileri olmayan HBsAg pozitif kiﬂiler için asemptomatik taﬂ›y›c› terimi kullan›lmaktad›r. Hastal›¤›n kronikleﬂmesi karaci¤erde viral
replikasyonun devam etmesine ve hastan›n immünolojik durumuna ba¤l›d›r. Virüsün temizlenememesi muhtemelen HBV antijenini tan›yan spesifik T-hücre yetmezli¤i ile iliﬂkilidir. E¤er kona¤›n
immün cevab› zay›f ise, karaci¤er hasar› oluﬂmaks›z›n normal karaci¤er fonksiyonu ile birlikte
virüs ço¤almaya devam eder. Böyle hastalar
asemptomatik taﬂ›y›c›d›r. Hücresel immün cevab›
biraz daha iyi olan hastalarda hepatoselüler nekroz devam eder fakat, hücresel cevap virüsü temizlemede yetersiz oldu¤undan hastal›k kronik
hepatitle sonuçlan›r. Kronik hepatit s›kl›kla sessiz
bir hastal›kt›r. Ço¤u hasta akut bir hastal›k dönemi geçirdi¤ini hat›rlamaz. Teﬂhis genellikle donör
olarak kan verme esnas›nda veya rutin kan taramas› s›ras›nda HBsAg pozitif bulundu¤u ve serum transaminazlar›nda orta derecede yükseklik
tespit edildi¤i zaman konabilir. Semptomlar karaci¤er hasar›n›n ciddiyeti ile korele de¤ildir (6).
HSK’n›n görülme s›kl›¤› bölgeden bölgeye de¤iﬂmektedir. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n %90’›n›n zemininde siroz varl›¤› gösterilmiﬂtir (7). HSK belli boyutlara ulaﬂ›ncaya kadar kendisine ait belirtiler ortaya ç›kmaz. Belirti ve bulgular kendinden çok temelinde yatan kronik karaci¤er hastal›¤›na aittir. Ülkemizde hastalar daha
çok siroza ba¤l› ortaya ç›kan yak›nmalarla baﬂvurur (8). HSK riski taﬂ›yan hastalar› erken evrede
yakalayabilmek için di¤er incelemelerle birlikte
AFP takibinin de yap›lmas› önerilmektedir
(2,9,10).
Çal›ﬂmam›zda AFP kronik hepatit B’li yedi, hepatit B taﬂ›y›c›s› alt› kiﬂide yüksek bulunurken,
kontrol grubunda yer alan 46 kiﬂinin tümünde
normal s›n›rlarda saptand›. AFP düzeyleri için
kronik hepatit B olgular› ile taﬂ›y›c›lar aras›ndaki
fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ilken (p= 0.07),
kontrol grubu ile aras›ndaki fark anlaml› bulundu
(p= 0.02). Asemptomatik hepatit B taﬂ›y›c›lar› ile
kontrol grubu aras›ndaki fark da anlaml› de¤ildi
(p= 1). Hastalar›m›z›n karaci¤er USG’lerinde HSK
lehine bir bulgu saptanmad›.
Lee ve arkadaﬂlar›, özellikle HBsAg pozitif hastalarda AFP yüksekli¤inin HSK geliﬂme riskinin
önemli bir belirteci oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r
(11). McMahon ve arkadaﬂlar› 16 y›ll›k prospektif
bir çal›ﬂmada, HBsAg taﬂ›y›c›lar›n›n HSK geliﬂtirme s›kl›¤›n› AFP düzeyi takibi ile yapm›ﬂlard›r
(12). Bu çal›ﬂmada 1487 HBsAg taﬂ›y›c›s›n›n alt›
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ayda bir AFP tayini yap›lm›ﬂ ve yüksek AFP seviyeli erkekler ve hamile olmayan kad›nlar USG ile
HSK varl›¤› aç›s›ndan incelenmiﬂler ve bunun rezektabl dönemde tümörlerin saptanmas› ve daha
uzun sürvi sa¤lanmas›nda etkili oldu¤unu rapor
etmiﬂlerdir. Vajro ve arkadaﬂlar›, kronik hepatit
B’li 39, asemptomatik HBsAg taﬂ›y›c›s› 11 ve kontrol grubu olarak da 35 sa¤l›kl› çocukta 17 ± 12 ay
süresince y›lda iki veya üç kez serum AFP düzeyine bakt›klar› çal›ﬂmalar›nda kontrol ve hasta grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
bulmuﬂlard›r (13). Frukava ve arkadaﬂlar›, 49’u
HBsAg pozitif toplam 119 sirozlu hastay› ortalama 4.3 y›l izlemiﬂler ve AFP düzeylerine göre üç
grup oluﬂturmuﬂlard›r (14). AFP seviyesi 20
ng/mL üzerinde dalgalanmalar gözlenen grupta
HSK insidans›n› belirgin olarak yüksek saptam›ﬂlard›r. Ülkemizde Tosun ve arkadaﬂlar›, 186 kronik HBV’li hasta ve 40 kiﬂilik kontrol grubunda
AFP düzeyini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda kontrol grubunun tamam›nda AFP düzeylerini normal
s›n›rlarda saptarken, çal›ﬂma grubunda 24 olguda
normal düzeylerin üzerinde saptam›ﬂlard›r (15).
HSK’n›n tan›s›nda AFP’nin diagnostik de¤eri ile ilgili çok k›s›tl› veri vard›r. Bu veriler Asya ve Avrupa çal›ﬂmalar›ndan gelmekte olup, sonuçlar çeliﬂkilidir (16). HSK’da viral etyolojinin AFP üzerine etkilerini inceleyen bir çal›ﬂmada; AFP’nin serum seviyelerinin HBV veya HCV’den etkilenmedi¤i iddia
edilmiﬂtir (17).
Sonuç olarak; biz çal›ﬂma grubumuzda, AFP düzeyi yüksek olan hastalar›n hiçbirinde HSK’ya ait
USG bulgular› saptamam›ﬂ olmam›za ra¤men, bu
hastalar›n yüksek risk alt›nda olmalar› nedeniyle
uzun vadeli izlenimlerinin gerekli oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
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