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ÖZET
Çal›ﬂmada, Hybrid Capture yöntemi ile HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda hastalardan yüzey antijeni (HBsAg) pozitif olanlar›n 21’inin serumunda total delta antikoru pozitif olarak tespit edildi. Bu 21 delta antikoru pozitif serumdan, birinde HBV-DNA düzeyi 3 pg/mL, ikisinde 1 pg/mL, di¤erlerinde ise HBV-DNA tespit edilemedi. HBV-DNA’s›
5 pg/mL’nin alt›nda, HBsAg pozitifli¤i gözard› edilen serumlar›n HDV bulaﬂt›r›c›l›¤› yönünden incelenmesinin
önemli oldu¤u sonucuna var›ld›.
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SUMMARY
Testing for Total HDV Antibodies in HBsAg Positive Patients with HBV-DNA
Less Than 5 pg/mL by Hybrid Capture
The sera of 21 patients with HBV-DNA less than 5 pg/mL by Hybrid Capture that were positive for the surface antigen (HBsAg) tested positive for total HDV antibodies. These 21 delta antibodies that obtained from positive serum,
in the one of them HBV-DNA level 3 pg/mL, the other two 1 pg/mL and HBV-DNA was not observed from the rest
of the serum. It has been observed that if the HBV-DNA amount is under 5 pg/mL in the HBsAg positivity neglected
serum, it is important to investigate this serum for the HDV infectious direction.
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çal›ﬂma, XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (30 Eylül- 5 Ekim 2002)’nde sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Kan transfüzyonu, organ transplantasyonu vb.
durumlarda donörlerden bak›lan önemli laboratuvar testlerinden biri hepatit markerleridir (1).
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Özellikle son dönemlerde laboratuvar tekniklerindeki moleküler incelemeler, baz› klinisyenlerin
rutin olarak yap›lan ucuz ve kolay testler yerine
direkt olarak nükleik asit düzeyinde sonuç veren
testleri tercih etmelerine ve baz› sonuçlar›n gözViral Hepatit Dergisi 2005; 10(1): 34-36
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den kaçmas›na neden olmaktad›r. HBsAg sonucu
gözard› edilerek Hybrid Capture yöntemi ile HBVDNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda, hepatit B yönünden
negatif olarak de¤erlendirilen bir hastan›n serumu delta virüs yönünden potansiyel bir tehlikedir. Bu amaçla çal›ﬂmada, Hybrid Capture yöntemi ile HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›ndaki hastalardan önce yüzey antijeni (HBsAg) pozitif olanlar
tespit edildikten sonra bu serumlarda total delta
virüs antikoru araﬂt›r›ld›.
MATERYAL ve METOD
De¤iﬂik kliniklerden laboratuvar›m›za gönderilen
kan örneklerinin serumlar› ayr›larak –20°C’de
sakland›. Rutin haftal›k çal›ﬂma program›na göre
bu serumlarda Hybrid Capture yöntemi (Digene
Corporation, Gaithersburg, Md20878 USA) ile
HBV-DNA düzeyi “pg/mL” cinsinden tespit edildi
(2). Daha sonra tüm serumlar mikro-ELISA (Organon Technika, The Netherlands) yöntemi ile yüzey antijeni (HBsAg) yönünden incelendi. Hybrid
Capture yöntemi ile HBV-DNA düzeyleri tespit
edilen serumlar, HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda
ve 5 pg/mL’ye eﬂit veya üstünde olmak üzere iki
gruba ayr›ld›. Daha sonra HBsAg’si pozitif ve
HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›ndaki serumlardan
mikroELISA yöntemi ile total HDV antikorlar›
arand›. HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda, HBsAg’si
pozitif hastalardan total HDV antikor varl›¤›n›
do¤rulamak amac›yla test tekrar edildi. Ayr›ca,
total HDV antikorlar› pozitif bulunan hastalar›n
anti-HCV düzeyleri (Cobas Core II Immunochemistry system, Roche) araﬂt›r›ld›. Çal›ﬂma süresince serumlar›n alanin aminotransferaz (ALT)
düzeyleri (Aeroset, Abbott) ayn› gün araﬂt›r›ld›.
BULGULAR
Çal›ﬂmada, 275 hasta serumu HBV-DNA yönünden
incelendi. Bu serumlar›n 189 (%68.7)’unda HBVDNA düzeyi 5 pg/mL’nin alt›nda, 86 (%31.3)’s›nda
ise 5 pg/mL’ye eﬂit veya üstünde olarak belirlendi. Çal›ﬂmada, 219 (%79.6) serumda HBsAg pozitif, 56 (%20.4) serumda HBsAg negatif bulundu.
HBsAg pozitif, HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda
136 sonuç elde edilirken, 83 serumda HBsAg’si
pozitif, HBV-DNA’s› 5 pg/mL’ye eﬂit veya üstünde
sonuçlar elde edildi. Çal›ﬂman›n özel k›sm›n›
oluﬂturan HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda,
HBsAg’si pozitif 136 hastan›n 21 (%15.4; 14’ü erkek, 7’si kad›n)’inde total delta antikoru pozitif
bulundu. Bu 21 serumun birinde HBV-DNA düzeyi 3 pg/mL, ikisinde 1 pg/mL, di¤erlerinde ise 1
pg/mL’den az veya belirlenemeyecek miktarda öl-

Viral Hepatit Dergisi 2005; 10(1): 34-36

çüldü. Yüzonbeﬂ hasta serumunda ise total delta
antikoru negatif olarak bulundu.
HBV-DNA’s› 5 pg/mL’ye eﬂit veya üstündeki 86
hastan›n HBV-DNA düzeyine göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, 21 hastada 5-99 pg/mL, 14 hastada 1001999 pg/mL aras›nda, 51 hastada ise 2000
pg/mL’ye eﬂit veya daha yüksek düzeyde oldu¤u
belirlendi. HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda,
HBsAg’si pozitif, total delta antikoru pozitif 21
hastan›n ALT düzeylerine bak›ld›¤›nda, yedisinin
35 U/mL veya alt›nda, sekizinin 35-99 U/mL aras›nda, alt›s›n›n 100 U/mL veya daha yüksek oldu¤u tespit edildi. Total delta antikoru pozitif 21
hastan›n anti-HCV’si negatif olarak bulundu.
TARTIﬁMA
Hepatit yüzey antijeni (HBsAg) taﬂ›y›c›l›¤›n›n tehlikeli yönlerinden biri delta virüs infeksiyonu riskinin yüksek olmas›d›r (3). HDV; hepatit B virüsü
(HBV)’nün varl›¤›na ba¤›ml› defektif bir RNA virüsüdür. HDV’nin genomik yap›s›, HBsAg ile paketlenmiﬂtir. Bulaﬂmas›nda parenteral yol önemlidir
(4). HBV ﬂüpheli hastalarda laboratuvar testleri
olarak baﬂta HBsAg ve di¤er HBV parametreleri
ilk düﬂünülen tetkiklerdir. Özellikle kan transfüzyonunda HBsAg bak›lmas› zorunlu bir testtir (1).
Moleküler laboratuvar tetkiklerin geliﬂmesi HBV
aç›s›ndan da çok yeni tekniklerin ve yeni parametrelerin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur.
Bunlardan en önemlisi serumda HBV-DNA miktar›n›n Hybrid Capture yöntemi ile “pg/mL” cinsinden ölçülmesidir. Genel olarak bizim ülkemizde
de kabul gören ve kendi laboratuvar›m›z taraf›ndan da verilen sonuçlarda 5 pg/mL’ye eﬂit ve üstündeki de¤erler pozitif olarak de¤erlendirilirken,
5 pg/mL’nin alt›ndaki de¤erler negatif olarak tan›mlan›r (2). Fakat bu negatiflik kiﬂinin serumunda HBsAg’nin hiç olmad›¤› anlam›na gelmese de
yanl›ﬂ yorumlara neden olabilir. Kiﬂinin HBVDNA’s›n›n 5 pg/mL’nin alt›nda olmas› ile baﬂta
HBsAg ve di¤er HBV parametrelerine bak›lmaks›z›n negatif olarak de¤erlendirilmesi ciddi bir hatad›r. Özellikle bir kan transfüzyonunda veya organ transplantasyonunda al›c› için en ciddi tehlikelerden biri HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda olmas›na ra¤men, HBsAg’sinin pozitif olmas› ile birlikte bu yüzey antijeninin içindeki genomun
HDV’ye ait olmas›d›r. Yani vericinin HDV antijen
taﬂ›y›c›s› olmas›d›r. Çal›ﬂmam›zda Hybrid Capture yöntemi ile HBV-DNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda,
HBsAg’si pozitif 136 hastan›n 21 (%15.4; 14’ü erkek, 7’si kad›n)’inde total delta antikorunu pozitif

35

Özekinci T ve ark.

tespit ettik. Bu oran›n oldukça yüksek olmas›n›
kanlar›n ço¤unun hepatoloji klini¤inden gelmesine ba¤lamakla birlikte, bu durum HDV bulaﬂt›r›c›l›¤› aç›s›ndan önemlidir. Çal›ﬂmam›z›n iﬂaret etti¤i önemli noktalardan biri, kan transfüzyonu ve
organ transplantasyonu vb. durumlarda HBVDNA miktar› 5 pg/mL’nin alt›nda olsa bile HDV yönünden incelenmesinin gözard› edilmemesidir.
Anti-HDV total HBV-HDV koinfeksiyonunun belirlenmesinde HDV’ye ba¤l› önemli bir markerdir.
HBsAg’si pozitif, HDV antijen virüsü ile koinfeksiyonlu baz› hastalar›n serumlar›nda Hybrid Capture yöntemi ile HBV-DNA’lar› tespit edilemeyecek
düzeyde düﬂük olarak belirlenmiﬂtir (6). Farkl›
bir çal›ﬂmada HDV antijeni pozitif 19 hastan›n
10’unun serumunda HBV-DNA pozitif olarak bildirilmiﬂ, dokuz hasta serumunda ise HBV-DNA miktar› tespit edilememiﬂtir (7).
Scott ve arkadaﬂlar› ise HBV-DNA sonuçlar› ile
HBeAg pozitifli¤i aras›nda korelasyon eksikli¤ini
tespit etmiﬂtir (8).
Sakugawa ve arkadaﬂlar›, HBsAg’si ve anti-HDV’si
pozitif 34 hasta (hepsinin HBeAg’si negatif) serumunda HBV-DNA miktarlar›n› “real time” polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile incelemiﬂ,
dokuz hasta serumunda HBV-DNA saptamam›ﬂlard›r (9). Bu araﬂt›rma çal›ﬂmam›za paralel bir
anlay›ﬂla serumda sadece HBV-DNA’n›n (ister “real time” PCR isterse Hybrid Capture yöntemi ile)
belirlenmesinin HBV yönünden herhangi bir kan
transfüzyonu s›ras›nda riski azaltmad›¤›n› göstermektedir. Ayn› çal›ﬂmada, serumdaki HBV-DNA
miktar› ile ALT düzeyi aras›nda bir korelasyon
tespit edilmemiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda ise HBVDNA’s› 5 pg/mL’nin alt›nda, HBsAg’si pozitif, total
delta antikoru pozitif 21 hastan›n ALT düzeylerine bak›ld›¤›nda, yedisinin 35 U/mL veya alt›nda,
sekizinin 35-99 U/mL aras›nda, alt›s›n›n 100 U/mL
veya daha yüksek oldu¤u görülmektedir.
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