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Hepatit B İnfeksiyonu ve Konak Cevabı
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ÖZET

Hepatit B virüsü (HBV), subklinik tablodan fülminan hepatite kadar de¤iflen akut gidiflli ve persistan, aktif
hepatit, siroz ve hepatosellüler kanser gibi kronik gidiflli çeflitli karaci¤er hastal›klar› oluflturabilir.

HBV’nin kodlad›¤› antijenlere karfl› oluflan immün cevap, hem organizman›n virüsden temizlenmesinden,
hem de HBV infeksiyonunun patogenezinden sorumludur. Her ne kadar hücresel immünite HBV infeksiyo-
nunun patogenezinde önemli rol oynarsa da, bu farkl› klinik tablolar›n oluflmas›ndan sorumlu nedenler henüz
tamam›yla ayd›nlat›lmam›flt›r. Fulminan gidiflin mekanizmalar›, HBV’nin immünolojik sürveyanstan nas›l kaça-
rak, kronik HBsAg tafl›y›c›lar›nda persiste etti¤i iyi bilinmiyor.

Bu makalede, kona¤›n HBV infeksiyonuna cevab› ile iliflkili muhtemel mekanizmalar k›saca gözden geçiril-
mektedir.
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SUMMARY

Hepatit B Infection and the Host Response

Hepatitis B virus (HBV) induce various acute liver disease ranging from subclinical to fulminant hepatitis
and such chronic diseases as inactive persistent hepatitis, active hepatitis, liver cirrhosis and hepatocellular
carcinoma.

The immune response to HBV-encoded antigens is responsible both for clearence and for disease pat-
hogenesis during viral hepatitis B infection. Although, cell-mediated immunity may play a significant role in
the pathogenesis of hepatitis B infection, causes of this variability are not yet elucidated completely. The
mechanisms of the fulmination and how the HBV escapes immunologic surveillance and persists in chronic
HBsAg carriers, remains unclear.

In the present article, the possible mechanisms related to the host resonse to HBV infection are dis-
cussed briefly.
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Akut B virüsü hepatitinde (BVH), klinik tablo
açıldığında tanı için gerekli temel indikatörler yerleri-
ni almış bulunurlar (Aminotransferazların anlamlı
artışı, HBsAg, HBeAg ve anti-HBc IgM pozitiflikle-
ri, karaciğerde nekroinflamatuvar hasar ..) ve şifada
bu indikatörler diğerleri ile yer değiştirirler (Aminot-
ransferazların normale dönmesi, HBsAg ve HBe-
Ag’nin kaybolması, anti-HBs ve anti-HBe pozitiflik-
leri, anti-HBc IgG dominansı ve karaciğerdeki infla-
masyonun gerilemesi ..).

BVH’de karaciğer hasarının esas itibarı ile im-
münolojik mekanizmalara dayalı olduğu düşünülür
(1,2). Histopatolojik olarak karaciğerdeki inflamatu-
var hücreleri, çoğunlukla lezyon çevresinde yer alan
T lenfositlerinin oluşturması ve bazı kronik B virüsü
taşıyıcılarında, yıllarca organik ve fonksiyonel bir
karaciğer hasarının ortaya çıkmayışı bu görüşü des-
tekler (2).

Hepatit B virüsünün (HBV) doğrudan sitopatik
etki göstermediği kabul edilir (Transplantlı hastalar-
da rejeksiyonu önlemek için aşırı immün süpresyon
uygulanması durumunda olduğu gibi, HBV nadiren
doğrudan sitopatik etki ile de karaciğer hasarı oluş-
turabilir) (1).

Karaciğerdeki inflamasyonun erken döneminde,
doğal öldürücü (NK) hücrelerin ve müteakiben sito-
toksik T hücrelerinin yer alması, hepatosit yüzeyle-
rinde viral antijenler (HBeAg, HBcAg ve HBsAg) ile
MHC klas-1 moleküllerinin ekspresyonu, birlikte ele-
de alındıklarında, infekte hücrelerin, sitotoksik T hüc-
relerinin litik etkisi için hedef oluşturabileceklerini
düşündürür (2-4). Bu tepki, karaciğer hasarı ile orta-
ya çıkan hastalığın nedeni olduğu kadar, sonunda,
infekte hücrelerin lizisi ile virüsün konaktan elimi-
nasyonunun da koşuludur. Akut hastalık tablosunun
ve şifanın, büyük ölçüde, konağın uygun NK ve T
hücre cevaplarına bağlı olarak geliştiği söylenebilir
(5,6). HBV’nin ortadan kaldırılmasında sellüler im-
mün cevap çok önemlidir ve viral antijenlerin T
hücrelerine sunulmasında bazı özel MHC molekülle-
rinin önemi olabileceği üzerinde durulmaktadır (7).

Bilindiği üzere, HBV ile olan infeksiyonda klinik
spektrum, asemptomatik taşıyıcılık, akut, fülminan
ve kronik hepatitler ve hepatosellüler karsinoma gibi
çok farklı klinik tablolardan oluşur. Bu şaşırtıcı
farklılıktan sorumlu mekanizmalar günümüzde iyi
bilinmiyor.

Akut BVH olgularının normalde %1’inden azın-
da fülminan gidiş görülebilir. Burada parankim hüc-
relerinin hızlı ve yaygın sitolizi sözkonusudur. Fülmi-
nan hepatitin patogenezi tam bilinmemekle bera-

ber, konağın virüse karşı sellüler cevabındaki sapma
üzerinde durulmaktadır.

Deneysel çalışmalar, fülminan hepatitte, HBV
antijeni için spesifik sitotoksik T hücrelerinin, apop-
tozis yoluyla hepatositleri sitolize uğratabileceğini
düşündürmektedir. Aktive sitotoksik T hücrelerinde
Fas ligandının (FasL) eksprese ettiği gösterilmiştir.
Bu durumda, HBV ile transforme hepatositlerin
yüzeyinde MHC ile kompleks yapmış viral antijenlerin
aktive T hücrelerine sunulmasının, hepatositlerin
yüzeyinde eksprese eden Fas antijeni ile T hücre
yüzeyinde FasL’nin köprülenmesini ve böylece
apoptozisi indüklediği sanılmakadır (8).

Diğer taraftan, HBV’nin prekor/kor bölgesinde-
ki mutasyonlarla oluşan HBeAg negatif varyantların
fülminan hepatite sıklıkla neden oldukları raporlan-
maktadır (9-11). Bu varyantların hızlı progresyon
gösteren kronik hepatitlerin de nedeni oldukları
gösterilmiştir (9,12-14). Prekor mutantlarının hasta-
lığın gravitesini nasıl arttırdıkları tam bilinmemekte-
dir. Bu olayın, mutasyona uğramış suşların virulan-
sını arttırdığına dair bir açıklık yoktur. Daha çok,
HBeAg’nin ortadan kalkmasına bağlı olarak, sito-
toksik tepkilerin kontrol edilememesi üzerinde du-
rulmaktadır. Nükleokapsid antijenlerinin, HBV ile
infekte hepatositlere karşı sitotoksik cevapta hedef
molekül oldukları bilinmektedir (15). Serumda HBe-
Ag mevcudiyeti, spesifik T hücre cevaplarını hepa-
tositten saptırarak maskeleyebilir (15-17). Ayrıca,
HBeAg hepatosit yüzeyinde MHC Klas-I molekülle-
rinin ekspresyonunu da bozabilir (18). Böylece, viral
antijenlerin sitotoksik T hücrelerine sunulması en-
gellenir. Nitekim, anneden plasenta yoluyla geçen
HBeAg, yenidoğanda spesifik immün toleransı in-
dükler (6,15,18). Bu nedenle, yaşamın bu çok er-
ken döneminde, virüsün konaktan temizlenmesi
mümkün olmaz ve infeksiyon yaşam boyu sürer. Di-
ğer taraftan, HBeAg (prekor bölge proteini) ve
HBcAg (kor bölge proteini) yüksek oranda homoloji
gösterirler ve her iki antijen ortak immünolojik epi-
toplara sahiptirler (10). Böylece, HBcAg immün ce-
vabın muhtemel bir diğer hedefi olduğundan, HBe-
Ag yapımının olmayışı hepatositte HBcAg’ne yöne-
lik sitotoksik immün tepkiyi şiddetlendirebilir. Para-
doksal olarak, HBeAg eksprese etmeyince, infekte
hepatositlerin eliminasyondan sıyrılabilecekleri ve
bunun viral persistansın ve kronisitenin bir nedeni
olabileceği de düşünülmektedir (19,20).

Kronik hepatitte interferon (INF) yapımı defektli-
dir (1). Bu yüzden, viral klirensi sağlayan non sitoli-
tik mekanizmalar etkisiz kalırlar (21). HBV karaci-
ğer hücrelerinin INF-α’ya duyarlılığını da azaltır (6).



HBV markırları AIDS’li hastaların büyük çoğun-
luğunda pozitif bulunur. HIV ile infekte hastalarda
HBV infeksiyonu riski, normal popülasyondan daha
yüksektir (22).

Viral antijenlerin işlemden geçmesi, efektör hüc-
relerin sensitizasyonu ve bu hücreler aracılığı ile iş-
leyen immünolojik mekanizmalarla oluşan hastalığın
klinik tezahürü, daha önce de işaret ettiğimiz gibi,
MHC genlerine bağlı olabilir. Gerçekten, BHV’de,
HLA DR3 ve/veya HLA DR4 allelleri immün me-
kanizmaları modüle edebilirler ve cevaplar, diğer
HLA haplotiplerine göre farklı olabilir (23).

Ancak, bu spekülatif yaklaşımların, iyileşen olgu-
larla, kronikleşen olgular arasındaki farklılıkların ne-
denlerini açıklamaya yetmediği açıktır.

Diğer taraftan, HBV infeksiyonunda şifa ve ko-
runmanın, prensip olarak HBsAg’ne karşı oluşan
antikorlarla sağlandığı bilinir. HBsAg’nin koruyucu
antikor oluşturan proteini 24 aminoasidden oluşan
“a” determinantında bulunmaktadır. Bu bölgede olu-
şabilen mutasyonlar “anvelop mutantları”nın ortaya
çıkmasına neden olabilirler. Bu takdirde, virüsün
zarfındaki antijenik yapı değişir ve konağın spesifik
immün cevabı da buna uygun olarak değişir. Bu du-
rum, birtakım serolojik tanı karışıklıklarına yol aça-
bileceği gibi, orijinal antijenle hazırlanmış aşıların,
bu varyantlarla oluşan infeksiyona karşı koruyucu
etkinliğini de ortadan kaldırır (24-25).

Hepatit dahil, birçok karaciğer hastalığında ol-
duğu gibi, BVH’nde de yüksek sıklıkta, dolaşan im-
mün komplekslerin (CIC) görülmesi olağandır. Bu
kompleksler BVH’nin ektrahepatik bulgularından
sorumlu olabilirler. Hastalığın erken döneminde do-
laşımda yüksek titrede HBsAg ve düşük titrede anti-
HBs antikorlarının bulunması, solübl immün komp-
lekslerin oluşmasına ve bu komplekslerin damar en-
doteline presipite olması ve komplemanı aktive et-
mesi ile, bizim ve başkalarının gösterdiği gibi, sey-
rek olarak, serum hastalığı benzeri bir tablo (ateş,
döküntü, artrit veya lenfadenomegaliden oluşan Ca-
roli triadı) ortaya çıkabilir (26-28). Bu tablo geçince
kompleksler de kaybolurlar. Akut hepatiti takiben
HBsAg taşıyıcısı olan bazı hastalarda daha seyrek
olarak, ciddi gidişli CIC hastalıkları (glomerülonefrit,
poliarteritis nodosa, esansiyel mikst kriyoglobüline-
mi) ortaya çıkabilir (29-31). CIC hastalıklarında te-
mel patoloji vaskülittir. CIC’ler çoğu kez herhangi
bir klinik patolojiye yol açmazlar. Bu ayrıcalığı do-
ğuran nedenler iyi bilinmiyor.

Sonuç itibarı ile, bu kısa açıklamalar dikkate alı-
nırsa, HBV infeksiyonunda konağın etkene yönelik

cevabını temelde muhtemelen 3 faktörün belirlediği
söylenebilir.

1. Konağın immün durumu,

2. Konağın genetik mozayiği,

3. Etkenin virulansı.

Ancak, HBV konak immün cevabı-klinik gidiş
arasındaki ilişkiler hayli karmaşıktır (32). Bu ilişkile-
rin birçok yönü henüz bilinmiyor. Bu yüzden, infek-
siyonu takiben hastalığın gelişim çizgisini dışarıdan
manipüle ederek değiştirmek şimdilik hemen he-
men olanaksız görünüyor.
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