
Flora 2006;11(3):128-132128

Hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu en önemli in-
feksiyon hastalıklarından ve halk sağlığı sorun-

larından biridir. Günümüzde tüm dünyada 350 mil-
yon kronik hepatit B (KHB) virüs taşıyıcısı olduğu
tahmin edilmektedir[1]. HBV infeksiyonu tanısı, ge-
nellikle hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)’nin serum-
da saptanması ile konur. Ancak birçok araştırmacı
anti-HBs ya da anti-HBc gibi serolojik göstergelerin
pozitifliği ile birlikte veya tek başına HBsAg negatif-
liği ile seyreden bir HBV infeksiyonunun görülebile-
ceğini bildirmektedir[2-6]. Okült, sessiz veya gizli
HBV infeksiyonu olarak adlandırılan bu tabloda viral
genomun varlığı genellikle, duyarlı moleküler biyolo-
jik yöntemlerle gösterilebilmekte ve viral replikasyon
ve gen ekspresyonunun güçlü bir biçimde baskılan-
dığı bildirilmektedir[7].

TARİHÇE

HBsAg negatif hastalarda görülen HBV infeksi-
yonu 1980’li yılların sonunda tanımlanmış ve var-
yant virüslerle ilişkili olduğu düşünülmüştür[8]. Ancak
yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda viral aktivi-
teyi etkileyebilecek düzeyde bir mutasyon saptanma-
mıştır[9]. Ayrıca, yalnız anti-HBc pozitif veya
HBV’ye bağışıklığın standart göstergesi olan anti-

HBs pozitif, HBsAg negatif hastalarda HBV-
DNA’nın saptanabildiğinden söz edilmektedir[10,11].
HBsAg negatif, HBV-DNA pozitif örneklerin şem-
panzelere inokülasyonunun akut hepatit tablosunu
oluşturduğu ve hem verici insan hem de alıcı şem-
panzede HBV-DNA sekanslarının polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ve klonlama ile gösterilebildiği
bildirilmektedir[12].

OKÜLT HEPATİTLE İLİŞKİLİ 
KLİNİK TABLOLAR

Okült HBV infeksiyonu farklı klinik tablolarda
görülebilir. HBV infeksiyonunda HBsAg’nin serum-
dan temizlenmesi anti-HBc’nin yanı sıra anti-HBs
antikorlarının gelişmesi ile gerçekleşir. Ancak anti-
HBs saptanamıyorsa anti-HBc antikorları, geçirilmiş
HBV infeksiyonunun tek göstergesi olarak sapta-
nır[13,14]. İşte okült HBV infeksiyonu en sık bu grup-
ta, yalnız anti-HBc antikorları pozitif olan hastalarda
görülmektedir[15]. Ancak tek başına anti-HBs pozi-
tifliği bulunan ya da herhangi bir HBV serolojik gös-
tergesi saptanmayan olgularda da okült hepatit bildi-
rilmektedir[10,11,15]. Spontan olarak ya da antiviral
tedavi sonrası HBsAg’nin serumdan temizlenmesine
sekonder olarak okült HBV infeksiyonu görülebi-
lir[16]. Ayrıca, hepatoselüler karsinomlu (HSK) has-
talarda da yüksek sıklıkta görülen bir tablo olduğu
bildirilmektedir[17,18]. Gizli HBV infeksiyonunun sık
rastlandığı bir başka tablo, kronik hepatit C virüs
(HCV) infeksiyonudur[9]. Okült hepatit B infeksiyo-
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nunun bu hastalarda kronik karaciğer hasarı ve HSK
gelişimine katkıda bulunduğunu gösteren çalışmalar
vardır[19-21].

OKÜLT HEPATİTLE İLİŞKİLİ 
OLASILIKLAR

S Bölgesindeki Mutasyonlar

Pre S/S bölgesindeki herhangi bir mutasyon,
HBsAg’nin antijenitesinde değişikliğe ve anti-HBs
üretiminin inhibisyonuna yol açabilir. Bu hipotezin
en azından bazı hastalarda okült HBV infeksiyonu
ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir[22]. Mutasyon
sıklığındaki artışın immün sistemden kaçan mutant-
lara ve okült HBV infeksiyonuna yol açacağı düşü-
nülse de çoğu olguda vahşi tip virüsün etken olduğu
bildirilmektedir[23,24]. HBV aktivitesinin inhibisyo-
nundaki sorumlu mekanizmalar henüz tam olarak
açıklanamamakla birlikte immün sistemin anahtar
rol oynadığını gösteren bulgular vardır. Bunlardan
ilki akut HBV infeksiyonunun klinik olarak iyileşme-
sinden yıllarca sonra bile bulunan güçlü bir T-hücre
yanıtıdır. Bu etkin antiviral T-hücre yanıtı, okült
HBV infeksiyonunda çok küçük miktardaki viral an-
tijene karşı devam etmektedir[25,26]. İkincisi ise; im-
münsüpresif tedavinin okült HBV infeksiyonunun
reaktivasyonuna neden olduğudur[27,28]. Bununla
birlikte HBV replikasyon ve ekspresyonunu azaltan
ek faktörler de unutulmamalıdır. Öncelikle diğer vi-
rüslerin varlığı üzerinde durmak gerekmektedir. Ya-
pılan çalışmalar HCV koinfeksiyonunda HBV anti-
jenitesinin baskılanabildiğini göstermektedir[29,30].
Schistosoma mansoni infeksiyonunun da transge-
nik farelerde HBV replikasyonunu baskıladığı bildi-
rilmektedir[31]. Hayvan modelleriyle ilgili olarak ya-
pılan çalışmalarda okült HBV infeksiyonunun, insan
HBV ile ilgili olan “woodchuck” hepatit virüsü ile
infekte kemiricilerde de gösterildiğinden söz edil-
mektedir[32,33]. Ayrıca, HBV içeren plazma inokü-
lasyonu yapılan bir maymun türünde (makaka mu-
latto) gecikmiş bir HBV-DNA temizlenmesi bildiril-
mektedir[34].

OKÜLT HBV İNFEKSİYONUNUN 
MOLEKÜLER ANALİZİ

HBsAg negatif hastalarda, PCR yöntemi kullanı-
larak karaciğer, periferik kan mononükleer hücreleri
ve serumda HBV-DNA saptandığı bildirilmekte-
dir[24,35,36]. Ancak viral DNA yükü okült hepatitli
hastalarda genellikle 104 genom/mL’den azdır ve
bu değer HBsAg pozitif HBV infeksiyonlu hastalar-
daki değerlerden belirgin olarak daha düşük-
tür[23,35,36]. HBV-PCR yöntemiyle yapılan seri ça-

lışmalarda okült HBV infeksiyonlu hastalardaki
HBV-DNA düzeyinin düzensiz bir değişim gösterdiği
bildirilmektedir[37]. Okült hepatitli hastalarda da int-
rahepatik HBV-DNA’nın saptanması serum HBV-
DNA’ya göre daha sıktır[35,36]. Bununla beraber int-
rahepatik HBV-DNA negatif, serum HBV-DNA po-
zitif okült HBV infeksiyonu da saptanabilir[16].

Süregelen, aktif HBV replikasyon ve transkripsi-
yonunun en iyi göstergeleri HBV-cccDNA (tümüyle
çift sarmallı, süper kıvrımlı, sirküler yapıdaki HBV-
DNA) ve HBV-RNA’dır. Okült HBV infeksiyonlu
hastalarda PCR yöntemleri kullanılarak, hem HBV-
cccDNA hem de HBV-RNA transkriptlerinin, kara-
ciğer ve mononükleer hücrelerde gösterildiği bildiril-
mektedir[35,38]. İntrahepatik HBV-DNA ya da
RNA’sı pozitif hastalarda HBV-cccDNA saptanma-
sındaki başarısızlığın yöntemin yetersizliğine ya da
okült HBV infeksiyonundaki düşük replikasyon hızı-
na bağlı olabileceği düşünülmektedir[38].

Okült HBV infeksiyonunda araştırılan bir konu
da S gen bölgesindeki mutasyonlardır. Pre S/S gen
bölgesindeki herhangi bir mutasyon HBsAg’nin an-
tijenitesinde değişikliğe yol açarak anti-HBs üretimi-
nin baskılanmasına neden olabilir. Bu bölgedeki mu-
tasyonların bazı tiplerinin en azından bazı hastalarda
okült HBV infeksiyonu ile ilişkili olduğu söylenebilir.
Pre S/S bölgesine tek aminoasit katılması sonucu
anti-HBs ile nötralize olmayan suşların oluşacağı ve
okült HBV infeksiyonuna neden olabileceği bildiril-
mektedir[39,40].

Ayrıca, HBV kor promoter/distal x bölgesinden
8 nükleotid delesyonu da HCV ve okült HBV koin-
feksiyonlu hastalarda saptanmıştır[9,41]. 

Bilindiği gibi HBV-DNA sekansı akut ve kronik
HBV infeksiyonunda kromozomal DNA’ya entegre
olabilir[42]. Okült HBV infeksiyonlu hastalarda hem
epizomal hem de entegre olmuş HBV-DNA mole-
külleri tanımlanmıştır[42]. HBV-DNA entegrasyonu-
nun, viral DNA sekansının yeniden düzenlenmesi-
ne, böylece HBsAg ekspresyonunun değişerek
HBsAg negatif HBV infeksiyonuna yol açabileceği
bildirilmektedir[42]. Okült HBV infeksiyonlu, özellik-
le de HSK’lı hastalarda HBV entegrasyonu saptan-
mıştır[42]. Ancak bu hasta grubundaki genetik yat-
kınlık, p53 gen mutasyonu ve telomeraz aktivitesi-
nin de tabloya etkisinin araştırılması gerektiği bildi-
rilmektedir[43].

Araştırmalarda periferik kan mononükleer hüc-
relerinde, akut ve kronik HBV infeksiyonu sırasında
HBV-DNA’nın saptandığı vurgulanmaktadır[44].
HBsAg negatif hastalarda HBV ile infekte mono-



nükleer hücrelerin bulunması bu hastalardaki HBV
persistanını sağlayanın bu hücreler olduğu hipotezi-
ni desteklemektedir[45].

Tüm olası patojenik mekanizmaların yanı sıra
HBV infeksiyonunda konakçı immün yanıtı ve viral
replikasyon arasındaki denge, infeksiyonun progno-
zunu belirleyen en önemli basamaktır. Azalmış ko-
nakçı immün yanıtının okült HBV infeksiyonunun
gelişiminde etken olduğu düşünülmektedir[22].

OKÜLT HEPATİT ARAŞTIRMALARI ve
SONUÇ

Yapılmış olan kapsamlı çalışmalar, okült HBV in-
feksiyonunun, HBV infeksiyonunun özel bir formu
olduğunu göstermektedir[22]. Bu klinik tablonun en
önemli yönü, HBV’nin transfüzyon, organ transp-
lantasyonu ve perinatal yol ile bulaşma riskidir. Kan
donörlerinin incelendiği bir çalışmada, çalışma gru-
bunun %42.7’sinde yalnız anti-HBc pozitifliğinin,
%1.3’ünde anti-HBc IgM, %53.3’ünde anti-HBe
pozifliğinin ve %3.3’ünde HBV-DNA (< 1000 ge-
nom/mL) pozitifliğinin saptandığı bildirilmekte-
dir[46]. Araştırmacılar inceledikleri donör grubunda
HBsAg negatif, anti-HBc pozitif olgularda okült
HBV infeksiyonunun düşük oranda olduğunu bildir-
mektedir. Transfüzyon yolu ile bulaşta insan immün-
yetmezlik virüsü ve HCV’den daha yüksek oranda
risk taşıyan HBV için prevalans dışında hem HBsAg
hem de HBV-DNA testlerinin duyarlılığı da önemli-
dir[6]. Asıl sorun, okült HBV infeksiyonunun trans-
füzyon yoluyla bulaşıp bulaşmadığıdır. Kemik iliği ve
organ transplantasyonu yapılan immünsüpresif bi-
reylerde tüm formların infeksiyöz olduğu gösteril-
miştir[6]. Bağışıklığı sağlam bireylerde yalnız anti-
HBc pozitifliğinin de infektivite yönünden önemli
olabileceği bildirilmektedir[6].

Araştırılan diğer bir hasta grubu ise HCV ile ko-
infekte okült HBV infeksiyonlu hastalardır. Bu tablo-
nun ileri derecede fibrozis ve interferon-alfaya azal-
mış yanıt ile birlikte olduğu bildirilmektedir[47]. Geor-
giadou ve arkadaşları ise kronik HCV infeksiyonlu
540 hastayı inceledikleri çalışmada okült HBV infek-
siyonu oranını %26.2 olarak bulmuş ve kronik kara-
ciğer hasarının ilerlemesi yönünden bu hastalarda
anlamlı bir fark göremediklerini belirtmişlerdir[4].
Ancak aynı çalışmada HCV ile koinfekte okült HBV
infeksiyonu ile ilgili, daha uzun vadeli gözlemlere da-
yanan çalışmaların gerektiği vurgulanmaktadır. Cac-
ciola ve arkadaşları, 200 olguyu inceledikleri çalışma
sonucunda HBV infeksiyonunun HCV ile infekte
hastalarda karaciğer sirozu gelişimine belirgin bir
katkısı olduğunu bildirmektedir[9]. Siroz ise HSK ge-

lişiminde en önemli risk faktörüdür. Bu nedenle,
doğrudan onkojenik özelliklerinin yanı sıra okült
HBV infeksiyonunun, HCV ile infekte hastalarda
neoplastik transformasyona katkıda bulunabileceği
bildirilmektedir[9].

Beşışık ve arkadaşları, HCV-RNA pozitif HBsAg
negatif 33 hemodiyaliz hastası ile yaptıkları çalışma-
da, 12 (%36.4) olguda okült HBV infeksiyonu sap-
tadıklarını ve tümünde HBV-DNA düzeyinin < 104

genom/mL olduğunu bildirmektedir[48]. Ayrıca, 12
hastadan altısında YMDD (tirozin-metionin-aspartat-
aspartat) varyantları gösterilmiştir. Okült HBV infek-
siyonlu hastalarda bu varyantların klinik önemi he-
nüz tam bilinmemekle birlikte lamivudin tedavisine
direnç yönünden incelenmektedir. Sonuç olarak im-
münsüpresif ya da sitotoksik tedavi sırasında okült
HBV infeksiyonunun ekzaserbasyonu gösterilmesi-
ne karşın bu komplikasyonun sıklığı bilinmemekte-
dir[22]. Okült HBV infeksiyonunun kesin patojenik
etki ve klinik özelliklerini anlayabilmek için konunun
epidemiyolojisinin daha iyi tanımlanması gerekmek-
tedir[22]. Ayrıca, okült HBV infeksiyonu tanısı da
standardize edilmiş ve duyarlı HBV-DNA tetkiklerine
dayandırılmalıdır[22]. En duyarlı tekniklerle HBV-
DNA’yı saptayarak bu hastalardaki yalancı pozitifli-
ğin yok edilmesi amaçlanmalıdır. Bunlara ek olarak
HBV-RNA, HBV-cccDNA, HBV entegrasyonu ve
HBV genotiplendirmesi için geliştirilmiş tekniklerin
HBsAg negatif HBV infeksiyonunun moleküler me-
kanizmasının açıklanmasında uygun yaklaşım olduğu
bildirilmektedir.
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