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ÖZET
Amaç: Hepatit A virüs (HAV) enfeksiyonu, kronik Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu 
gibi kronik karaciğer hastalığı varlığında daha ağır seyredebilir. HAV enfeksiyonuna 
duyarlılığın arttığı düşünülen genç erişkin yaş grubunda olan ve enfeksiyonun daha 
ciddi tablolara yol açabileceği kronik HBV ile enfekte hastalarda HAV seronegatifliği 
oranının ve immünizasyon ihtiyacının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma 
planlandı.
Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine 01 Ocak 2013 – 31 Eylül 
2013 tarihleri arasında müracat eden hastaların dosyaları retrospektif olarak 
değerlendirildi. 
Bulgular: Yaşları 18 ile 30 arasında değişen 239 erkek hastaya ait veriler çalışmaya 
dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen vakaların %74.9’unda (n=179) anti-HAV IgG 
pozitif tespit edilirken, %25.1’inde (n=60) ise anti-HAV IgG negatifliği tespit edildi. 
Sonuç: HBV enfeksiyonu olan hastalarda immünizasyon ihtiyacının belirlenmesi 
amacıyla anti-HAV IgG taramasının yapılmasına daha çok önem verilmeli ve gerekli 
vakalarda aşı ile korunma sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A virüsü, seroprevalans, Hepatit B virüsü, immünizasyon. 

SUMMARY
Seroprevalance of hepatitis A in male patients with chronic hepatitis B virus 
infection between 18 and 30 years old
Aim: In the presence of chronic liver disease such as chronic hepatitis B virus (HBV) 
infection, Hepatitis A virus (HAV) infection can be more severe. Due to determine 
the rate of HAV seronegativity and the need for HAV immunization, a cross-
sectional study was planned in patients with HBV infection in young adult age 
group which is thought to increase susceptibility to HAV infection. 
Materials and Method: Patients who applied Infectious Diseases outpatient clinic 
between 01 January 2013 – 31 September 2013 were evaluated retrospectively. 
Results: The data of 239 male patients ranging between ages 18 and 30 were 
included in the study. Anti-HAV IgG positivity was detected in 139 (74.9%) patients 
and anti-HAV IgG negativity was detected in 60 (25.1%) patients. 
Conclusion: In order to determine the need for immunization in patients with HBV 
infection, more attention should be given to anti-HAV IgG scan and if necessary, 
vaccination should be done. 
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Giriş 
Hepatit A virüsü (HAV) dünyada en sık görülen akut viral 

hepatit etkeni olup picornavirus ailesi içinde Hepatovirüs 
cinsinde yer alan zarfsız, tek sarmallı bir ribonükleik asit 
(RNA) virüsüdür (1). Hippocrates tarafından “epidemik 
sarılık” şeklinde tanımlanmış olan HAV enfeksiyonu, sıklıkla 
kontamine gıda, su ve kirli ellerden kaynaklı olarak fekal-oral 
yolla ve ev içi yolla bulaşır (1-3).

Sosyoekonomik düzey, anne-babanın eğitim düzeyi, 
hijyen şartlarının kötü olduğu bölgelerde yaşama, kırsal 
kesimde bulunma, kalabalık ortamlarda yaşama ve yaş HAV 
seroprevalansını etkileyen faktörler olarak bildirilmektedir 
(4, 5). HAV enfeksiyonu, dünyada görülme oranlarına göre 
yüksek, orta, düşük endemisite bölgelerine ayrılmaktadır. 
Ülkemiz orta grup endemisite bölgesi içinde yer almaktadır. 
(3, 5).

HAV enfeksiyonu, erken çocukluk döneminde genellikle 
kendini sınırlayan ve asemptomatik enfeksiyon şeklinde 
seyrederken, yaş ilerledikçe ciddi komplikasyonlarla 
seyredebilen fulminan hepatite kadar uzanan tablolar 
görülebilmektedir (2). Bu nedenle ileri yaşta geçirilen HAV 
enfeksiyonu, morbidite ile mortalite riskinde artış dışında, ciddi 
tedavi maliyetlerine ve iş gücü kaybına da neden olabilmektedir 
(1-3). 

Sanitasyon ve hijyen şartlarının kötü olduğu az gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkelerde hastalık çocukluk döneminde 
hatta yaşamın ilk yılında oldukça sıktır, hijyen koşullarının 
daha iyi olduğu bölgelerde ise virüsle karşılaşma dönemi 
daha ileri yaşlara kaymaktadır (6). Orta endemik bölgelerde 
virüsle kar¬şılaşma daha geç olmaktadır ve bu nedenle akut 
HAV olguları adölesan ve erişkin populasyonda büyük oranda 
yığılmaktadır. (6). Sonuçta küçük yaşlarda HAV ile karşılaşma 
azalırken, enfeksiyona duyarlı ve ciddi klinik tablo riski taşıyan 
ileri yaş popülasyonu artmaktadır. Son dönemlerde yapılan 
bazı çalışmalarda Türkiye’de de HAV epidemiyolojisinin son 
dekatlarda özellikle batı bölgeleri gibi sosyoekonomik düzeyi 
yüksek olan bölgelerde adölesan çağa ve genç erişkine 
kayma paterni gösterdiği ve 17-27 yaş grubu genç erişkinlerde 
HAV enfeksiyonuna karşı yüksek oranda duyarlılık saptandığı 
bildirilmiştir (3, 5-7). 

Ayrıca diğer primer viral hepatit etkenleri başta olmak üzere 
altta yatan karaciğer hastalığı varlığında HAV enfeksiyonunun 
daha ciddi klinik tablolar ile seyredebileceği bildirilmektedir (8). 
The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 
seronegatif iseler kronik hepatit B virüsü (HBV), hepatit C 
virüsü (HCV) enfeksiyonu ve alkolik hepatit başta olmak kronik 
karaciğer hastalığı olanlarda HAV aşısı önermektedir (9).
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Bu doğrultuda çalışmamız, özellikle enfeksiyona duyarlılık 
yaşının kayma gösterdiği düşünülen yaş aralığı olan 18-30 
yaş arası ve enfeksiyonun daha ciddi tablolara yol açabileceği 
kronik HBV ile enfekte hastalarda HAV seronegatifliği oranının 
ve immünizasyon ihtiyacının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 
bir çalışma olarak planlandı. 

Gereç ve Yöntem
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine 01 Ocak 2013 
– 31 Eylül 2013 tarihleri arasında müracat eden hastaların 
dosyaları hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak 
değerlendirildi. Kronik HBV enfeksiyonu olan 18-30 yaş arası 
erkek hastaların anti-HAV IgG sonuçları ile yaşları kayıt altına 
alındı.

Anti-HAV IgG tetkikleri için Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
laboratuvarında ticari EIA (Enzim İmmunassay) (AxSYM, 
Abbott Laboratories, USA) yöntemi, HBsAg tetkiki için ise 
Triturus mikro ELISA cihazında “HBV Surase B-96 (General 
biologicals corp., Taiwan)” kiti kullanıldı. 

Kayıt altına alınan hasta verileri ile ilgili istatistiksel 
değerlendirmeler SSPS 15.0 (SSPS Inc., Chicago, ILL., USA) 
paket programı kullanılarak yapıldı. İstatistiksel kararlarda 
p<0.05 anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul edildi.

Bulgular 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine 01 Ocak 2013 
– 31 Eylül 2013 tarihleri arasında kronik HBV enfeksiyonu 
nedeniyle müracat eden ve yaşları 18 ile 30 arasında değişen 
239 erkek hastaya ait veriler çalışmaya dahil edildi. Shapiro-
Wilk testi ile yapılan değerlendirme sonucu yaş değişkeninin 
normal dağılıma uymadığı tespit edildi ve çalışmaya dahil 
edilen vakalarda yaş ortancasının 21 (ÇAG; Çeyreklikler arası 
genişlik = Interquartile Range=3) olduğu belirlendi.

Çalışmaya dahil edilen vakaların %74.9’unda (n=179) anti-
HAV IgG pozitif tespit edilirken, %25.1’inde (n=60) ise anti-
HAV IgG negatifliği tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen vakalar 
yaşlarına göre 18-21 yaş grubu (n=139, tüm vakalarda %58.2) 
ve 22-30 yaş grubu (n=100, tüm vakalarda %41.8) olarak iki 
gruba ayrıldı. 18-21 yaş grubunda yer alan vakalarda yaş 
ortancası 21 (ÇAG=1) ve anti-HAV IgG seropozitiflik oranı 
%74.1 (n=103), 22-30 yaş grubunda yer alan vakalarda ise 
yaş ortancası 24 (ÇAG=3) ve anti-HAV IgG seropozitiflik oranı 
%76 (n=76) olarak tespit edildi. Anti-HAV IgG seropozitiflik 
oranı açısından iki yaş grubu arasında istatiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmedi (p=0.764).

Tartışma 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de HAV seroprevalansı 

yaş, coğrafik bölge ve sosyoekonomik duruma göre farklılıklar 
göstermektedir. (2, 4, 5). Daha önce belirtildiği gibi Türkiye 
HAV enfeksiyonu açısından bir orta endemisite ülkesidir. Farklı 
çalışmalarda, yaşa ve bölgeye göre değişkenlik göstermekle 
birlikte HAV seropozitiflik oranı %8 ile %100 arasında geniş bir 
aralıkta bildirilmektedir (2, 5, 7, 10, 11). Ancak son dekatlarda 
özellikle batı bölgeleri gibi sosyoekonomik düzeyi yüksek olan 
bölgelerde, gelişimin hızlanması ile HAV seroprevalansının 
küçük yaşlarda azaldığı ve adölesan çağ-genç erişkin 
dönemine kayma paterni gösterdiği bildirilmektedir (3, 5-7).

Çalışmamızın planlandığı yaş grubu göz önüne alındığında 
ise Ankara’da 15-30 yaş grubunda %72.7, 21-25 yaş grubunda 
%79.4, 25-34 yaş grubu erkeklerde %91.3, kadınlarda %86.2, 
20-30 yaş arasında %83.4, Çanakkale yöresinde 17-36 
yaş grubunda %70.8, Rize’de 17-27 yaş grubunda %47.3, 
İstanbul’da 17-27 yaş grubunda %42.8, dokuz ili kapsayan 
bir çalışmada 25-29 yaş grubunda %91 oranlarında HAV 
seropozitifliği bildirilmektedir (3, 5, 12-17).

Çalışmamız sonucunda yaşları 18 ile 30 arasında değişen 
hastalarda elde edilen %74.9 anti-HAV IgG seropozitiflik 
oranı, önceki çalışmalarda elde edilmiş oranlar (%42.8-
%91.3) dahilinde görülmektedir. Çalışmamız da dahil bütün 
bu çalışmalarda elde edilen HAV seropoziflik oranları 
arasında ki farklılık, çalışmalara dahil edilen hastalar 
arasındaki sosyoekonomik farklılık, çalışmalara dahil edilen 
hasta sayısında farklılık, yaş grupları arasındaki değişkenlik, 
çalışmaların yapıldığı tarih ve bölge farklılıklarından 
kaynaklanmış olabilir.

Çalışmamız sonucunda 18-21 yaş grubu ve 22-30 yaş grubu 
arasında anti-HAV IgG seropozitiflik oranı (sırasıyla %74.1 ve 
%76) açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. 
Bu durumun çalışmamızın askeri bir hastanede planlanmış 
olması nedeniyle yaş değişkeninin belli bir grupta toplanmış 
olması ve sonuç olarak her iki grubun yaş ortancalarının (21 
ve 24) yakın olmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Ayrıca çalışmamız askeri bir hastanede planlanmış olması 
sonucu hasta dağılımı nedeniyle sadece erkek vakalar 
üzerine kurulmuştur. Literatürde birçok çalışmada HAV 
enfeksiyonlarına yakalanma açısından erkek ve kadın cinsiyeti 
açısından anlamlı bir fark olmadığı bildirilmektedir (3, 5, 16, 
18, 19). Ancak bazı çalışmalarda kadın cinsiyetin anti-HAV 
IgG seropozitifliği için bağımsız bir risk faktörü olduğu veya 
farklı çalışmalarda ise aksine erkeklerde seropozitiflik oranının 
kadınlardakinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13, 20).

Altta yatan karaciğer hastalığı varlığında HAV enfeksiyonunun 
daha ciddi klinik tablolar ile seyredebileceği için bu hastaların 
seronegatif olmaları durumunda HAV aşısı yapılması 
önerilmektedir (8, 9). Bu doğrultuda kronik karaciğer hastalığı 
olan hastalarda HAV seroprevalansı ve immünizasyon ihtiyacı 
araştıran birçok çalışma mevcuttur. Kronik hepatit hastalarında 
anti-HAV IgG seropozitiflik oranları genellikle toplum taramaları 
ile benzerlik göstermektedir (7, 18-23).

Türkiye’de 4793 HBsAg pozitif hastayı kapsayan çok 
merkezli bir çalışma sonucunda, 19 yaş altında %26,2, 20-25 
yaş grubunda %15,5, 26-29 yaş grubunda %12,5 oranında 
HAV seronegatifliği bildirilmiştir (21). Farklı bir çalışmada ise 
HBsAg pozitif 20 yaş üstü erişkin hastalarda %83.2 oranında 
anti-HAV IgG pozitifliği, hastaların geldikleri bölgeler göz 
önüne alındığında HAV seropozotifliği açısından yedi coğrafik 
bölge arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmediği 
ancak Doğu-Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgeler şeklinde 
iki ana grup olarak sınıflandırılma sonucu Doğu-Güneydoğu 
Anadolu grubunda (%91,4) diğer bölgeler grubuna (%77,2) 
göre HAV seropozitiflik oranında istatistiksel olarak anlamlı bir 
yükseklik saptandığı bildirilmiştir (4). Kronik hepatitli hastaların 
değerlendirildiği bir başka çalışmada HBV enfeksiyonu 
olanlarda %85,4, HCV enfeksiyonu olanlarda %88.5 ve hepatit 
Delta enfeksiyonu olanlarda ise %60 ve ayrıca tüm hepatitli 
hastalarda 40 yaş altında %80.5 oranında anti-HAV IgG 
pozitifliği bildirilmiştir (7). Literatürde kronik HBV enfeksiyonu 
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olan hastalarda anti-HAV IgG pozitiflik oranları İran’da 20-29 
yaş grubunda %89.8 ve tüm yaş gruplarında %77.1, Kore’de 2. 
dekatta %6.67-%11.2, Malezya’da 21-30 yaş grubunda %66.7 
oranlarında bildirilmiştir (18, 20, 22, 23).

Bizim çalışmamızda sonucunda kronik HBV enfeksiyonu 
olan 18-30 yaş arası erkek hastalarda %74.9 olarak elde edilen 
HAV seroprevalansı, Türkiye’de kronik HBV enfeksiyonu olan 
benzer yaş gruplarında tespit edilen oranlara göre (%77.2-
%91.4) biraz düşük bulunmuştur. Bu durum çalışmalara dahil 
edilen hastalar arasındaki sosyoekonomik farklılık, çalışmalara 
dahil edilen hasta sayısında farklılık, çalışmanın yapıldığı tarih 
ve bölge farklılıklarından kaynaklanmış olabileceği gibi artan 
duyarlılığın bir göstergesi de olabilir.

Vaka sayısının azlığı, sadece erkek vakalar üzerine kurulu 
olması ve yaş değişkeninin belli bir grupta toplanmış olması, 
ayrıca retrospektif bir çalışma olması nedeniyle vakaların 
yaşadıkları bölge, eğitim durumları, gelir durumları, yaşadıkları 
hane içi nüfus, anne-babanın eğitim düzeyi ve aşı anamnezinin 
varlığı gibi farklı değişkenlerin değerlendirilememesi 
çalışmamız için dezavantajlar olarak göze çarpmaktadır. Ancak 
kronik HBV enfeksiyonu olan ve yaşları 18 ile 30 arasında 
değişen hastalarda, yaklaşık dörtte bir oranında tespit edilen 
HAV enfeksiyonuna duyarlılık uyarı niteliği taşıyan bir sonuçtur. 

HAV aşısı 1995 yılında kullanıma başlanmış olup hem 
klinik hepatitin oluşmasını hem de yayılımını önlemede 
etkisi yüksek bir aşıdır. İki doz uygulanan aşının yaklaşık 20 
yıl koruyucu oldu¬ğu varsayılmaktadır (3, 24). HAV aşısı, 
Türkiye’de Eylül 2012 tarihinden itibaren bebeklik döneminde 
18. ayın bitiminde birinci doz, 24. ay bitiminde ikinci doz 
olmak üzere rutin aşı programına alınmıştır. ACIP tarafından 
ciddi seyredebileceğinden dolayı kronik karaciğer hastalığı 
olanların seronegatif olmaları durumunda aşılanmasını 
önerilmektedir (9). Bu doğrultuda ülkemizde de kronik karaciğer 
hastalıklarında HAV aşısı sağlık uygulama tebliği ile geri 
ödeme listesine alınmıştır. Çalışmamız sonucunda elde edilen 
veriler, oluşabilecek morbidite ile mortalite riskinin önlenmesi 
açısından, HAV aşısının rutin aşı programına girdiği tarihten 
daha önce doğan ve özellikle kronik karaciğer hastalığı olan 
duyarlı kişilerin, enfeksiyona duyarlılığın kaydığı yaş aralığı da 
göz önüne alınarak tespit edilmesi ve aşılanması konusuna 
önem verilmesi gerektiğini desteklemektedir.

Sonuç
Çalışmamızda sonucunda kronik HBV enfeksiyonu olan 

18-30 yaş arası erkek hastalarda %25.1 oranında HAV 
enfeksiyonuna duyarlılık tespit edildi. Bu sonuç ülkemizde de 
HAV seropozitifliğinin adolesan ve genç erişkin yaşlara kayma 
gösterdiği yönündeki Bulgular ile uyumlu gözükmektedir. 
Çalışmamızda sonucunda kronik HBV enfeksiyonu olan 
hastalarımızın yaklaşık dörtte birinde HAV immünizasyon 
ihtiyacı tespit edildi. Bu nedenle HAV süperenfeksiyonun daha 
ağır seyredebildiği özellikle kronik HBV veya HCV enfeksiyonu 
gibi kronik karaciğer hastalığı varlığında, immünizasyon 
ihtiyacının belirlenmesi amacıyla anti-HAV IgG taramasının 
yapılması ve gerekli vakalarda aşı ile korunma sağlanmasına 
daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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