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ÖZET

Bu araflt›rman›n amac›, Denizli ilinde hepatit B virüsü prevalans›n› ortaya ç›karmakt›r. Bu amaçla, fiubat 2007-Ni-
san 2007 tarihleri aras›nda yafllar› 4-80 yafl aral›¤›ndaki 344 kad›n, 216 erkek, toplam 560 kiflide hepatit B virüsü
göstergeleri araflt›r›ld›. HBsAg, anti-HBc ve anti-HBs pozitifli¤i s›ras›yla %4.8, %20 ve %31.2 olarak saptan›rken,
HBsAg pozitifli¤i erkeklerde %7.4, kad›nlarda %3.2 olarak bulundu ve cinsiyetler aras›ndaki fark istatistiksel ola-
rak anlaml›yd› (p= 0.02). On yafl alt›ndaki çocuklar›n hepsinde HBsAg negatif, anti-HBs pozitifti. Sonuç olarak,
HBsAg pozitifli¤i ülke ortalamas›na uygun bulunmufltur. Denizli ilinde önceki y›llarda toplum genelinde yap›lm›fl
olan baflka bir çal›flma olmad›¤› için karfl›laflt›rma yap›lamam›flt›r; bu da prevalans çal›flmalar›n›n önemine iflaret
etmektedir. HBV seropozitifli¤i adölesan ça¤›n›n bafllang›c›ndan itibaren yükselme e¤ilimine girmektedir. Bu du-
rum da afl›s›z olan adölesanlar›n da afl›lanmas› gerekti¤ini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, seroprevalans, Denizli ili.

SUMMARY 

Evaluation of Hepatitis B Seroprevalence of Denizli City

The aim of this study was to determine the seroprevalence rates of hepatitis B virus in Denizli region. Between Ja-
nuary 2007-April 2007, totally 560 person (4-80 years of age, 216 male, 344 female) were analyzed for hepatit B vi-
rus serologic parameters. We determined HBsAg, anti-HBc and anti-HBs seropositivity, 4.8%, 20% and 31.2% respec-
tively. HBsAg positivity was found 7.4% in man and 3.2% in woman and there was a significant difference betwe-
en man and woman (p= 0.02). All the children who are under ten tears old were found HBsAg negative and anti-
HBs positive. As a result HBsAg positivity was found compatible with national rates. There is not community based
seroprevalence study in Denizli previously, so we could not compare our study and this points the importance of
prevalence studies. Hepatit B virus seropositivity increases with adolescence period, this indicates that unvaccina-
ted adolescence should be vaccinated too.
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G‹R‹fi

Hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu tüm dünyada
yayg›n olarak görülen, ölüme yol açan ilk 10 has-
tal›ktan biridir. Ülkemizin de aralar›nda bulundu-
¤u birçok ülke için ciddi bir halk sa¤l›¤› problemi-
dir. Yeryüzünde hepatit B ile infekte yaklafl›k 2
milyar kifli (dünya nüfusunun üçte biri) bulun-
maktad›r; bunlar›n 350 milyonu kronik HBV infek-
siyonludur ve her y›l 50 milyondan fazla yeni ol-
gu ortaya ç›kmaktad›r (1,2). Kronik HBV infeksi-
yonlularda karaci¤er sirozu ve karaci¤er kanseri
geliflme riski artm›flt›r. Her y›l yaklafl›k 1 milyon
kifli bu komplikasyonlar sonucu yaflam›n› yitir-
mektedir (3). 

HBV ile oluflan kronik hepatit dünya çap›nda he-
patoselüler karsinom (HSK)’un ana nedenidir (4).
HBV, insan için tütünden sonra gelen bilinen ikin-
ci en önemli karsinojenik ajan olarak kabul edil-
mektedir (5,6).

Hepatit B tüm dünyada oldu¤u gibi, Türkiye’de
de en yayg›n görülen infeksiyon hastal›klar›ndan-
d›r (7,8). Her y›l 200 bin kifli infekte olmaktad›r ve
yaklafl›k her üç kifliden biri bu infeksiyonla karfl›-
laflm›flt›r. Türkiye nüfusunun genel olarak yakla-
fl›k %5’inin HBV tafl›y›c›s› oldu¤u kabul edilmekte-
dir. Kaba bir hesapla, bunun yaklafl›k 3-3.5 milyon
insan oldu¤u tahmin edilmektedir (9,10). 

Bu çal›flmada, Denizli ilinin HBV seroprevalans›-
n›n saptanmas› amaçlanm›flt›r.

MATERYAL ve METOT

Araflt›rman›n yeri Denizli ili kent merkezi ve k›r-
sal›d›r. Örneklem büyüklü¤ü Türkiye’de hepatit B
prevalans› ortalama %5 (± %2 sapmayla) olarak
kabul edilerek %95 güven aral›¤›nda Epi-Info
program› ile 560 kifli olarak belirlendi. Örneklem
seçiminde çok aflamal› örnekleme yöntemi kulla-
n›ld›. Birinci aflamada il nüfusu; kent merkezi ve
k›rsal olarak ikiye ayr›ld›. ‹kinci aflamada, nüfus-
lar yaklafl›k olarak eflit kabul edilerek küme ör-
nekleme (aile sa¤l›¤› merkezleri birer küme ola-
rak kabul edildi) yap›ld›. Üçüncü aflamada ise ör-
nekleme al›nacak kifliler rastgele örneklem yönte-
miyle belirlendi. 

fiubat 2007-Nisan 2007 tarihleri aras›nda aile sa¤-
l›¤› merkezlerine gidilerek araflt›rmaya al›nan ki-
flilerin ön kol periferik venlerinden düz kuru tüp
içerisine 5 cc kan örnekleri al›nd›. Araflt›rma için
gidilen aile sa¤l›¤› merkezinden al›nacak tüm kan-
lar ayn› gün içinde al›nd›. Tüm kat›l›mc›lara sos-
yodemografik özelliklerini ve HBV infeksiyonu

bulafl› aç›s›ndan risk oluflturabilecek durumlar›
(difl çekimi ve tedavisi, kan nakli, operasyon, ma-
nikür vb.) sorgulayan bir anket uyguland›. Al›nan
kanlar 3000 devirde yedi dakika santrifüj edildi.
Elde edilen serumlar çal›flma bafllang›c›na kadar
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi
Kan Merkezinde -70°C’de sakland›. Pamukkale
Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratu-
var›nda ‘‘Enzime Linked Immunoassay (ELISA)’’
yöntemi ile ‘‘Beckman Coulter UniCel DxI 800’’ ci-
haz›nda HBsAg, anti-HBc ve anti-HBs tayin edildi.

Meslek s›n›flamas› için Boratav’›n gelifltirdi¤i sos-
yal statü modeli kullan›ld› (11). 

Esnaf

Yan›nda hiç sürekli iflçi istihdam etmeyen bu
grup, sadece kendi hesab›na çal›flanlardan olufl-
maktad›r. Ancak, farkl› özellikler tafl›yan en az üç
grubun heterojen bileflkesinden meydana gel-
mektedir: Küçük esnaf ve zanaatkarlar, nitelikli,
ancak orta halli (yan›nda sürekli personel çal›fl-
t›rmayan) serbest meslek sahipleri (örne¤in; avu-
kat, muhasebeci).

Ücretli/Maafll›lar

Dört alt gruba ayr›lmaktad›r:

1. Yüksek nitelikli: Yüksek ö¤renime gerek duyu-
lan elit nitelikteki iflleri kapsar: Hekim, avukat,
mühendis ve benzeri.

2. Beyaz yakal›: ‹lgilinin yüksek ö¤renimli olmas›-
na bak›lmaks›z›n, belli bir e¤itim düzeyine veya
meslek içi e¤itimden kaynaklanan uzmanlaflmaya
gerek duyan, ancak yüksek nitelikliden belirgin
biçimde daha az nitelik gerektiren meslekleri
oluflturur: Hemflire, difl teknisyeni, banka memu-
ru, sekreter, ö¤retmen, polis ve benzeri.

3. Niteliksiz hizmet grubu: Tipik örnekleri; gar-
son, bekçi, odac›, tezgahtar ve flofördür. 

4. Mavi yakal› iflçiler: Sanayi, inflaat, maden gibi
do¤rudan maddi üretimde çal›flan ücretlilerdir. 

Emekli ve ‹flsizler

Do¤rudan üretim süreci içinde olmad›klar›ndan
dolay›, ayr› grup olarak al›nd›lar. 

Çiftçiler

Verinin yetersiz olmas› nedeniyle, k›rsal üretim
sürecindeki iliflkilerin tan›mlanmas› yetersiz kal-
maktad›r. Bu nedenle k›rsal üreticiler, sadece çift-
çi olarak grupland›r›ld›. 

Araflt›rmada elde edilen veriler SPSS for Windows
10.0 paket program›na aktar›ld›. Ortalama de¤er-
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ler ‘‘aritmetik ortalama ± standart sapma’’ olarak
hesapland›. Gruplar aras› de¤erlendirmede ki-ka-
re testi kullan›ld›. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi
p< 0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

Araflt›rmam›za 216 (%38.5)’s› erkek, 344 (%61.5)’ü
kad›n olmak üzere, yafllar› 4-80 aras›nda (ortala-
ma yafl 37.89 ± SD 14.58) olan toplam 560 kifli da-
hil edildi. Bireylerin sosyodemografik özellikleri
incelendi¤inde, araflt›rmaya al›nanlar›n %32.5’inin
30-39 yafl grubunda oldu¤u, en s›k ev han›mlar›n›n
(%33.0) dahil edildi¤i ve kat›l›mc›lar›n %44.8’inin
okur-yazar ya da ilkokul mezunu olduklar› tespit
edildi (Tablo 1).

HBsAg seropozitiflik oran› %4.8 (erkeklerde %7.4,
kad›nlarda %3.2) olarak tespit edildi ve cinsiyet-

ler aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p= 0.02) (Tablo 2).

Risk faktörleri de¤erlendirildi¤inde kan nakli,
cerrahi giriflim ve difle yönelik giriflimler gibi lite-
ratürde HBV infeksiyonu bulafl› aç›s›ndan risk
olarak kabul edilen faktörlerin HBsAg pozitifli¤i-
ne etkisi istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›
(p> 0.05) (Tablo 3). 

Di¤er risk faktörleri de¤erlendirildi¤inde; HBsAg
pozitif olan erkeklerin %75 (12/16)’inin berberde
sakal t›rafl› yapt›rd›¤› saptand› (p> 0.05). HBsAg po-
zitif olan kad›nlar›n %9.0 (1/11)’unun manikür yap-
t›rd›¤› (p> 0.05), %36.3 (4/11)’ünün ise kürtaj oldu-
¤u saptand› (p> 0.05). HBsAg pozitif oldu¤u tespit
edilen kat›l›mc›larda uyuflturucu kullan›m›, diyalize
girme ve dövme yapt›rma öyküsü bulunmuyordu.

Asan A ve ark.
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Tablo 1. Araflt›rmaya al›nan bireylerin sosyodemografik verilere göre da¤›l›m›.

Özellik Sayš %

Cinsiyet
Kadšn 344 61.5
Erkek 216 38.5

Ya� grubu
9 ya� ve altš 12 2.1
10-19 35 6.2
20-29 114 20.4
30-39 182 32.5
40-49 93 16.6
50-59 70 12.5
60-69 38 6.8
70  ya� ve üzeri 16 2.9

Meslek
Ev hanšmš 185 33.0
Beyaz yakalšlar 128 23.0
Niteliksiz hizmet grubu 60 10.7
Ö�renci 42 7.5
Çiftçi 38 6.8
Emekli ve i�sizler 28 5.0
Mavi yakalšlar 27 4.8
Esnaf 26 4.6
Yüksek nitelikli 16 2.8
Di�er 10 1.8

E�itim düzeyleri
Okur-yazar ya da ilkokul 251 44.8
Ortaokul ve lise 179 32.0
Yüksekokul 90 16.1
Okur-yazar de�il 40 7.1

Toplam 560 100


