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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Ocak 2000-Aral›k 2000 tarihleri aras›nda viral hepatit etyolojisi araﬂt›r›lan 215’i kad›n, 274’ü erkek, toplam 489 hasta serumunda, hepatit A virüsü (HAV) ve benzer epidemiyolojik özellikler gösteren hepatit E
virüsü (HEV) belirleyicileri, enzim immünassay (EIA) yöntemiyle taranm›ﬂ, her iki infeksiyonun seroprevalans›
yaﬂ gruplar› da göz önüne al›narak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Olgular›n %94’ünde HAV belirleyicileri (HAV IgG %74.6, HAV
IgM %19.4), %20’sinde HEV belirleyicileri (HEV IgG %11.2, HEV IgM %8.8) pozitif saptanm›ﬂt›r. Dokuz olguda HEV
ve HAV IgM pozitif bulunmuﬂtur. HAV ve HEV pozitifli¤i aç›s›ndan kad›n erkek aras›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmemiﬂtir (p> 0.05). Yaﬂ gruplar›na bak›ld›¤›nda, A tipi akut hepatitlerin genç yaﬂlarda (IgM; 5-9 yaﬂ grubunda
%60, 10-14 yaﬂ grubunda %66.6) daha fazla oldu¤u, bu oranlar›n yaﬂ ilerledikçe azald›¤›, 15 yaﬂ ve üzerinde ise
IgG pozitifli¤inin yükseldi¤i (10-14 yaﬂ grubunda %33.3, 15-24 yaﬂ grubunda %68.4, 25 yaﬂ ve üzerinde %90’›n
üzerinde) saptanm›ﬂt›r. HEV infeksiyonlar›nda ise seroprevalans›n 15-44 yaﬂlar› aras›nda yüksek oldu¤u (%12), infeksiyonun daha çok eriﬂkin yaﬂlarda kazan›ld›¤› ancak ileri yaﬂlarda seropozitivitenin düﬂtü¤ü görülmektedir. Hamilelikte mortalitesinin yüksekli¤i nedeniyle önemli olan HEV baﬂta olmak üzere fekal-oral yolla bulaﬂan her iki
infeksiyondan korunmada, e¤itimle birlikte sanitasyon tedbirleri ve çevre hijyeninin etkin bir biçimde uygulanmas›n›n önemli oldu¤u düﬂünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: HAV, HEV, seroprevalans, EIA.

SUMMARY
The Seroprevalence of Hepatitis A and E in Our Region
In this study, between January 2000-December 2000, 489 patient sera (215 female, 274 male) were detected with
enzyme immunoassay (EIA) for hepatitis A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV) markers, which has similar
epidemiological properties. Considering age groups, seroprevalence of both infections were searched. In 94% of
samples, HAV markers (HAV IgG 74.6%, HAV IgM 19.4%) and 20% of samples HEV markers (HEV IgG 11.2%, HEV
IgM 8.8%) were positive. In nine sera, both of HEV and HAV IgM were detected as positive. There was no significantly difference between female and male seropositiveness (p> 0.05). Considering age groups, A type acute hepatitis has been seen frequently in early ages (IgM 60% in 5-9 ages, 66% in 10-14 ages); these rates decreasing in older ages. 15 age and over IgG were getting higher in HAV infections (33.3% in 10-14 ages, 68.4% in 15-24 and > 90%
25 age and over). It was seen that the prevalence of HEV infection was higher in 15-44 ages (12%); frequently acquired in adult ages however, seropositiveness decreasing over ages. Protection from both infection wich transmitted fecal-oral rout, especially the beginning of HEV infections; cause of high mortality in pregnant, training, sanitation precautions and environmental hygen must be actually considered.
Key Words: HAV, HEV, seroprevalence, EIA.
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G‹R‹ﬁ
A tipi viral hepatitler, tüm dünyada yayg›n olarak
bulunan, epidemilere yol açm›ﬂ bir infeksiyon
hastal›¤›d›r. Dünyadaki prevalans› sosyoekonomik durum, kalabal›k gruplar halinde yaﬂama, hijyen ve sanitasyon tedbirlerinin yetersizli¤i ile yak›ndan iliﬂkilidir (1-4). Hepatit A virüsü (HAV)
baﬂl›ca fekal-oral yolla bulaﬂmakta ve genellikle
virüs içeren d›ﬂk› ile kontamine olmuﬂ besin ya
da su arac›l›¤› ile yay›lmaktad›r. Geliﬂmekte olan
ülkelerde kontamine içme sular›, salg›nlar›n ana
kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r (3). Aile içinde ve
özellikle kalabal›k yaﬂam koﬂullar›nda yak›n temas sonucu bireyden bireye bulaﬂ gerçekleﬂmektedir (3). ‹nfeksiyon genellikle çocukluk döneminde geçirilmekte ve HAV IgG yönünden seropozitif
duruma geçilmektedir (1-4). Ülkemizde yap›lan
çal›ﬂmalarda seroprevalans›n 10 yaﬂ alt›nda %4070 oldu¤u, 15 yaﬂ üzerinde %90’lara eriﬂti¤i bildirilmektedir (3). Hepatit E virüsü (HEV), HAV gibi
enterik yoldan bulaﬂmakta ve s›kl›kla d›ﬂk› ile
kontamine olmuﬂ içme sular› ile yay›larak viral
hepatit infeksiyonuna neden olmaktad›r (5-9).
Önceleri non-A, non-B hepatiti olarak adland›r›lan HEV infeksiyonu, akut, kendini s›n›rlayan yap›da olup, hem epidemik hem de sporadik olgular ﬂeklinde ortaya ç›kabilmektedir (7). Özellikle
Hindistan, Güneydo¤u Asya ve Afrika’daki alt yap›s› bozuk ve geliﬂmekte olan ülkelerde geniﬂ epidemilere neden olmaktad›r (7-9). Fekal-oral yoldan bulaﬂmas›, epidemik ve endemik olgular ﬂeklinde görülmesi, büyük ço¤unlu¤unun anikterik
seyretmesi ve kronikleﬂmemesi yönüyle HAV’a
benzemektedir. Baﬂl›ca genç eriﬂkinlerde görülmesi ve gebelik s›ras›nda oluﬂan infeksiyonlar›nda yüksek mortaliteye sahip olmas›, bu virüsü
önemli bir hale getirmiﬂtir (5-9). HEV’in temel
olarak fekal-oral yolla bulaﬂmas›n›n yan›nda,
transplasental yolla ve s›k kan nakli yap›lanlarda veya hemodiyaliz hastalar›nda transfüzyonel
bulaﬂ›n olabilece¤ine dair yay›nlar da mevcuttur
(10-13).

Çal›ﬂmam›zda, viral hepatit etyolojisi araﬂt›r›lan
hastalarda HAV ve benzer epidemiyolojik özellikler gösteren HEV seroprevalans›, yaﬂ gruplar› da
göz önüne al›narak araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Ocak 2000-Kas›m 2000 tarihleri aras›nda Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Poliklinikleri’nden,
hepatit ön tan›s›yla ve belirleyicilerin araﬂt›r›lmas› amac›yla laboratuvar›m›za gönderilen çeﬂitli
yaﬂ gruplar›nda, 215’i kad›n, 274’ü erkek toplam
489 hasta çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Bu hastalardan
al›nan kanlar serumlar› ayr›larak, anti-HAV IgG,
anti-HAV IgM, anti-HEV IgG ve anti-HEV IgM antikorlar› yönünden ELISA (Biokit, ‹spanya) kitleriyle üretici firman›n önerisi do¤rultusunda çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Serumlar dondurulmam›ﬂ, +4°C’de saklanarak ertesi gün çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel analiz
Ki-kare testi ile yap›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
ELISA ile yap›lan araﬂt›rma sonucunda 489 olgunun %94’ünde anti-HAV, %20’sinde ise anti-HEV
belirleyicileri pozitif bulunmuﬂtur (Tablo 1). Akut
HAV olgular›n›n 13’ünde ve akut HEV olgular›n›n
16’s›nda IgM ve IgG pozitifli¤i birlikte saptanm›ﬂ,
IgM pozitifli¤i içinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Anti-HAV pozitif 460 olgunun 211’i kad›n, 249’u erkek, anti-HEV pozitif 98 olgunun 48’i kad›n, 50’si erkek olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 2). HAV ve HEV pozitifli¤i aç›s›ndan kad›n erkek oranlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmemiﬂtir (p> 0.01 ve p> 0.05).
Yaﬂ gruplar›na göre de¤erlendirildi¤inde anti-HAV
IgG pozitifli¤inin ileri yaﬂlarda, IgM pozitifli¤inin
ise genç yaﬂlarda daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 3). Anti-HEV pozitifli¤i, 25-44 yaﬂ grubunda yüksek oranda (%26.8) bulunmuﬂtur. Yine
15-24 yaﬂ grubundaki oranlar (%24) buna yak›nd›r
(Tablo 3). Bu oranlar di¤er yaﬂ gruplar›na göre anlaml› olarak büyüktür (tüm gruplarda p< 0.01).
Anti-HAV (IgG ve IgM) pozitif olgular›n %18.3
(84/460)’ünde anti-HEV (IgG ve IgM) pozitifli¤i

Tablo 1. Hepatit ön tan›l› hastalarda anti-HAV ve anti-HEV pozitifli¤inin da¤›l›m›.
Anti-HAV
IgG
Sayı (%)

Anti-HEV

IgM
Sayı (%)

Toplam
Sayı (%)

IgG
Sayı (%)

IgM
Sayı (%)

Toplam
Sayı (%)

Pozitif

365 (74.6)

95 (19.4)

460 (94)

55 (11.2)

43 (8.8)

98 (20)

Negatif

124 (25.4)

394 (80.6)

29 (6)

434 (88.8)

446 (91.2)

391 (80)

Not: Yüzdeler kolon yüzdesidir.
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Tablo 2. Anti-HAV ve anti-HEV pozitif olgular›n cinsiyete göre da¤›l›m›.
Anti-HAV pozitifliği
IgG
Sayı (%)

IgM
Sayı (%)

Anti-HEV pozitifliği
Toplam
Sayı (%)

IgG
Sayı (%)

IgM
Sayı (%)

Toplam
Sayı (%)

Kadın

160 (43.8)

51 (53.7)

211 (45.9)

30 (55)

18 (41.9)

48 (49)

Erkek

205 (56.2)

44 (46.3)

249 (54.1)

25 (45)

25 (58.1)

50 (51)

Toplam

365 (100)

95 (100)

460 (100)

55 (100)

43 (100)

98 (100)

Not: Yüzdeler kolon yüzdesidir.

Tablo 3. Anti-HAV ve anti-HEV pozitif olgular›n yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m›.
Anti-HAV pozitifliği

Anti-HEV pozitifliği

Yaş grupları

IgG
Sayı (%)

IgM
Sayı (%)

Toplam
Sayı (%)

IgG
Sayı (%)

IgM
Sayı (%)

Toplam
Sayı (%)

0-4 (n= 35)

4 (11.4)

7 (20)

11 (31.4)

1 (2.9)

1 (2.9)

2 (5.7)

5-9 (n= 35)

12 (34.3)

21 (60)

33 (94.3)

2 (5.7)

3 (8.6)

5 (14.3)

10-14 (n= 36)

12 (33.3)

24 (66.6)

36 (100)

2 (5.6)

4 (11.1)

6 (16.6)

15-24 (n= 79)

54 (68.4)

23 (29.1)

77 (97.5)

9 (12)

10 (12.7)

19 (24)

25-44 (n= 179)

166 (92.7)

13 (7.3)

179 (100)

27 (15)

21 (11.7)

48 (26.8)

45-59 (n= 97)

93 (95.9)

4 (4.1)

97 (100)

13 (13.4)

2 (2)

15 (15.5)

60 ve üzeri (n= 28)

24 (85.7)

3 (10.7)

27 (96.4)

1 (3.6)

2 (7.1)

3 (10.7)

Toplam (n= 489)

365 (74.6)

95 (19.4)

460 (94)

55 (11.2)

43 (8.8)

98 (20)

saptan›rken, anti-HEV pozitif olgular›n %85.7
(84/98)’sinde anti-HAV pozitifli¤i saptanm›ﬂt›r.
Anti-HAV negatif 29 olgunun 14’ünde HEV antikorlar› pozitif bulunmuﬂtur. Dokuz olguda anti-HAV
IgM ve anti-HEV IgM birlikte pozitif saptanm›ﬂt›r
(Tablo 4).
TARTIﬁMA
Tüm dünyada endemik olarak bulunan HAV, sonbahar ve k›ﬂ aylar›nda özellikle sanitasyon koﬂullar›n›n bozuk oldu¤u yerlerde salg›nlar yapmaktad›r (3). D›ﬂk› ile bulaﬂm›ﬂ yiyecek ve içecekler-

le fekal-oral yoldan bulaﬂmas› nedeniyle besin
hijyeni bozuk bölgelerde yayg›n olarak bulunur.
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda anti-HAV pozitiflik oranlar›n›n yaﬂla paralel artt›¤› ve eriﬂkinlerde
%90’lara ulaﬂt›¤› bildirilmektedir (3,4). Çal›ﬂmam›zda anti-HAV pozitifli¤i %94 (IgG %74.6, IgM
%19.4) bulunmuﬂtur. Aldeniz ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda, olgular›n %86.6’s›nda anti-HAV pozitifli¤i saptanm›ﬂt›r (14). Ayn› çal›ﬂmada pozitifli¤in yaﬂ gruplar› ile ilgisi araﬂt›r›lm›ﬂ, 15 yaﬂ ve
sonras›nda %90’›n üzerinde bulunmuﬂtur. Akbulut ve arkadaﬂlar›, 0-18 yaﬂ grubunda HAV preva-

Tablo 4. Anti-HAV ve anti-HEV olgular›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Anti-HAV IgG pozitif

Anti-HAV IgM pozitif

Anti-HAV negatif

Toplam

Anti-HEV IgG pozitif

39

10

6

55

Anti- HEV IgM pozitif

26

9

8

43

Anti-HEV negatif

300

76

15

391

Toplam

365

95

29

489
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lans›n› %72.5 (bir yaﬂ›nda %12.1, alt› yaﬂ›nda
%72.5, 14 yaﬂ›ndan itibaren ise %100) bulmuﬂlard›r (15). Çal›ﬂmam›zda A tipi akut hepatitlerin
genç yaﬂlarda (IgM; 5-9 yaﬂ grubunda %60, 10-14
yaﬂ grubunda %66.6) daha fazla oldu¤u, bu oranlar›n yaﬂ ilerledikçe azald›¤›, 15 yaﬂ ve üzerinde
ise IgG pozitifli¤inin yükseldi¤i (10-14 yaﬂ grubunda %33.3, 15-24 yaﬂ grubunda %68.4, 25 yaﬂ ve
üzerinde %90’›n üzerinde) görülmektedir. Bu bulgular di¤er çal›ﬂmalarla uyumludur. Bu durum infeksiyonun genç yaﬂlarda genellikle subklinik veya anikterik olarak geçirildi¤ini ve yetiﬂkin popülasyonun hemen tamamen ba¤›ﬂ›k oldu¤unu göstermektedir.
HEV ile oluﬂan viral hepatitler tüm dünyada yayg›n olarak görülmekte ve prevalans›, sosyoekonomik düzeye ve co¤rafi bölgelere göre farkl›l›klar
göstermektedir (5,6). Ülkemizde çeﬂitli bölgeleri
kapsayan çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, HEV seropozitifli¤inin %3-17 oldu¤u bildirilmiﬂtir (7). Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde akut viral hepatitlerin
1/3’ünün HEV’e ba¤l› oldu¤u ve pozitiflik oran›n›n
%20’ler civar›na ç›kt›¤› belirtilmektedir (4,7). Bu
yüksek seropozitivite, sosyoekonomik düzeyin
düﬂüklü¤üne, alt yap› tesislerinin yetersizli¤ine
ve hijyen ﬂartlar›na yeterince dikkat edilmemesine ba¤lanmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda anti-HEV pozitifli¤i (IgG ve IgM) %20 olarak saptanm›ﬂt›r. Ayd›n
ve arkadaﬂlar›, Diyarbak›r bölgesinde akut viral
hepatitli olgularda HEV IgG pozitifli¤ini %73.5
olarak saptam›ﬂlar, di¤er gruplarla ortalama ald›klar›nda %29 bulmuﬂlard›r (16). Ayn› bölgede
Yükselen ve arkadaﬂlar› eriﬂkin yaﬂ grubunda
%23.5 seropozitivite saptam›ﬂlard›r (17). ‹lkit ve
arkadaﬂlar› ise Adana yöresinde çocuk yaﬂ grubunda ve akut viral hepatitlerde HEV IgG pozitifli¤ini %8.5 olarak bulmuﬂlard›r (18). Oysa ‹stanbul’da Aldeniz ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda,
normal popülasyonda %4.8 pozitiflik bulunmuﬂtur (14). Kaleli ve arkadaﬂlar› Denizli’de, çocuk
yuvas›, yetiﬂtirme yurdu ve huzur evinde yapt›klar› çal›ﬂmada seropozitifli¤i %11.34 olarak saptam›ﬂlard›r (19). Ayn› grubun hemodiyaliz hastalar›nda yapt›¤› araﬂt›rmada ise seropozitifli¤in
%10.4 oldu¤u saptanm›ﬂt›r (20).
Bat›dan do¤uya do¤ru gidildikçe HEV seropozitifli¤inin artt›¤›, özellikle Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde HEV’in endemik olarak bulundu¤u ve
salg›nlar ﬂeklinde ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.
Bu farkl›l›¤› yetersiz hijyen ﬂartlar› ve düﬂük sosyoekonomik duruma ba¤lamak mümkündür. Bölgemiz sanayi bölgesi olup, ekonomik yönden güç-
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lü bir bölgedir. Bununla birlikte yo¤un bir göçe
maruz kalm›ﬂ, kenar semtleri h›zl› gecekondulaﬂma nedeniyle alt yap› ve hijyen ﬂartlar›ndan yoksun durumdad›r. Çal›ﬂmam›zda akut HEV infeksiyonunun 15-44 yaﬂlar› aras›nda yüksek oldu¤u ve
özellikle 15-24 yaﬂ aras›nda pik yapt›¤› (IgM
%12.7) görülmektedir. Yükselen ve arkadaﬂlar› Diyarbak›r bölgesinde yapt›klar› çal›ﬂmada HEV IgG
pozitifli¤ini, 0-15 yaﬂ çocuklarda %4.7, 15 yaﬂ ve
üzerinde %23.5 olarak saptam›ﬂlard›r (17). Aldeniz ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, 20 yaﬂ alt›ndakilerde %1.7 saptanan HEV seropozitivitesi, 20
yaﬂ üzerinde %5.6 olarak bulunmuﬂtur (14). Gündeﬂ ve Özgüneﬂ’in yapt›klar› araﬂt›rmada, HEV
seropozitivitesi 8-14 yaﬂ çocuklarda bulunmazken (%0), 18-45 yaﬂ donörlerde %6 olarak saptanm›ﬂt›r (21). Bu sonuçlar, infeksiyonun genellikle
ergenlik döneminde al›nd›¤›n› göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda anti-HAV ve anti-HEV pozitifli¤i aç›s›ndan kad›n erkek aras›nda farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Hoﬂo¤lu ve arkadaﬂlar›n›n laboratuvar çal›ﬂanlar›nda yapt›¤› çal›ﬂmada, HEV seropozitifli¤i erkeklerde kad›nlara oranla anlaml› derecede
yüksek bulunmuﬂtur (22). Yine Kaleli ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, erkeklerde anlaml› yükseklik saptanm›ﬂt›r (19). Ancak di¤er benzer çal›ﬂmalarda böyle bir farkl›l›ktan söz edilmemiﬂtir
(14,17,18,21).
Bulaﬂma yollar› aç›s›ndan HAV’a benzese de
HAV’›n HEV’e oranla toplumda daha yayg›n oldu¤u ve özellikle küçük yaﬂlarda karﬂ›laﬂman›n yüksek oldu¤u, buna karﬂ›n HEV infeksiyonunun kazan›lma yaﬂ›n›n çocukluk ça¤›ndan ergenlik ve
sonras›na do¤ru kayd›¤› görülmektedir. Eriﬂkinlerde HAV’a karﬂ› yüksek seviyede ba¤›ﬂ›kl›k saptanmas›na karﬂ›n, HEV’e karﬂ› bu ba¤›ﬂ›kl›¤›n
oluﬂmad›¤› bildirilmekte, bu durumun zamanla
virüsün antijenik yap›s›nda de¤iﬂiklik olmas›na
veya infeksiyondan sonra tam bir immünitenin
oluﬂmamas›na ba¤l› olabilece¤i belirtilmektedir
(2). Çal›ﬂmam›zda HEV seropozitifli¤inin 45 yaﬂ
ve üzerindeki düﬂüklü¤ü bunu desteklemektedir.
HAV ve HEV infeksiyonlar›n›n bölgemizde yayg›n
olarak bulundu¤u görülmektedir. Hamileli¤in
üçüncü trimest›r›nda HEV’in letalitesinin yüksek
seyretmesi, bu dönemdeki kiﬂilerin bulaﬂma yollar› dikkate al›narak daha dikkatli olmas› gerekti¤ini düﬂündürmektedir. Fekal-oral yolla bulaﬂan
her iki infeksiyondan da korunmada, e¤itimle birlikte sanitasyon tedbirleri ve çevre hijyeninin etkin bir biçimde uygulanmas›n›n önemli oldu¤unu
düﬂünmekteyiz.
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