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ANTİ-HBs 
Diğer adları ve kısaltma: Hepatit B yüzey antikoru, Hepatit B surface 
antibody, Hepatit Bs antikoru, HBsAb. 
Kullanım amacı: Şahsın hepatit B virüsüne karşı, enfeksiyon ya da 
aşılama yoluyla kazanılmış bağışıklığının bulunup bulunmadığını gös-
terdiğinden bağışıklık kontrolü amacıyla kullanılır. Virüsün vücuttan 
atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nede-
niyle, hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde de kullanılır. Ayrıca karaci-
ğer nakli yapılmış olan hastalarda, hepatit B’nin tekrarlamasını önlemek 
amacıyla yapılan immünglobulin tedavisinin izlenmesinde kullanılabilir.  
Genel bilgiler: 

 Hepatit B enfeksiyonu hakkında genel bilgiler için Bk. ANTİ-HBc IgM. 
Test sonucunun yorumu: 

 Hepatit B yüzey antijeni, yani HBsAg, hepatit B virüs enfeksiyonunda ilk 
pozitifleşen serolojik belirteçtir. Genellikle, enfeksiyondan sonraki 4-16 
hafta içinde HBsAg pozitif hale gelir. Akut vakalarda, HBsAg belirtilerin 
ortaya çıkmasından 4-8 hafta sonra negatif hale dönerken çok kısa bir 
zaman sonra da Anti-HBs pozitifleşir. Anti-HBs neticesinin “pozitif” 
bulunması, hepatit B enfeksiyonunun sona ermiş olduğunu göste-
rir. Anti-HBs, blokan antikor özelliği taşıdığından, sonraki olası 
karşılaşmalarda da kişiyi enfeksiyondan korur.  

 Hepatit B aşı uygulaması sonrasında, aşının arzu edilen bağışıklığı 
temin edip etmediğinin değerlendirilmesi amacıyla da Anti-HBs kontrolü 
yapılır. 10 mIU/mL konsantrasyonunu aşan ve bu nedenle “pozitif” ola-
rak değerlendirilen sonuçlar, aşılama sonrası arzu edilen bağışıklığın 
elde edildiğinin kanıtı olarak kabul edilebilse de, başarılı bir aşılama 
uygulaması sonrasında genellikle çok daha yüksek antikor konsantras-
yonları elde edilir. Bir şahsın anti-HBs neticesinin pozitif bulunması du-
rumunda, bu bağışıklığı aşılanma sonrasında elde edilen bağışıklık mı, 
yoksa hepatit B virüsü ile temas sonucunda mı elde edilmiş olduğunu 
ayırt etme ihtiyacı duyulduğunda, anti-HBc antikorlarının kontrol edilmesi 
gerekir. Total anti-HBc test neticesinin pozitif bulunması, bağışıklığın 
enfeksiyon sonucunda aktif olarak, negatif bulunması durumunda ise 
bağışıklığın aşılama sonrasında pasif olarak elde edilmiş olduğu sonu-
cuna varılır.  

 Anti-HBs antikorlarının blokan antikor özelliği taşıması sebebiyle HBsAg 
ve anti-HBs test neticelerinin aynı anda pozitif olması normal koşullarda 
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beklenen bir durum değildir. Bu duruma HBsAg taşıyıcısı olup da, önce-
den kontrol edilmeden aşılananların bir kısmında veya daha nadir ola-
rak, anti-HBs antikorları pozitif hale geldikten sonra mutant bir virüsle 
yeniden enfekte olan hastalarda rastlanabilir.   
Numune: Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp). Minimum 400 µL.  
Çalışma yöntemi: ECLIA. 
Referans değer: Negatif. 
 


