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ÖZET
Bu çal›ﬂma, Kahraman Maraﬂ’ta görev yapan 53 diﬂ hekimi ve 96 yard›mc› personel olmak üzere toplam 149 kiﬂide hepatit B ve hepatit C virüs infeksiyonunun seroprevalans›n› tespit etmek ve risk alt›ndakileri belirlemek için
yap›ld›. Bu amaçla HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total ve anti-HCV pozitifli¤i ELISA ile araﬂt›r›ld›. Diﬂ hekimlerinin 1
(%1.88)’inde HBsAg, 4 (%7.5)’ünde anti-HBc total ve anti-HBs, 36 (%67.9)’s›nda anti-HBs pozitif olarak saptand›.
Yard›mc› personelin 2 (%2)’sinde HBsAg, 10 (%10.4)’unda anti-HBc total ve anti-HBs, 36 (%37.5)’s›nda anti-HBs pozitifli¤i tespit edildi. Diﬂ hekimlerinin 36 (%67.9)’s›n›n, yard›mc› personelin ise 36 (%37.5)’s›n›n hepatit B’ye karﬂ›
aﬂ›l› oldu¤u belirlendi. Diﬂ hekimlerinin istatistiksel olarak daha fazla aﬂ›l› olduklar› saptand› (p< 0.001). Çal›ﬂmaya al›nanlar›n hiçbirinde anti-HCV pozitifli¤i saptanmad›. Sonuç olarak, Kahraman Maraﬂ ilinde diﬂ hekimleri ve
yard›mc› personeli hepatit B ve C için daha yüksek bir tehlike alt›nda de¤ildir. Buna ra¤men, kan ve vücut s›v›lar›yla bulaﬂan infeksiyonlardan gerek sa¤l›k personelini ve gerekse hastalar› korumak amac›yla standart infeksiyon
kontrol önlemlerine uyulmal› ve gerekli aﬂ›lama programlar› uygulanmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, diﬂ hekimli¤i.

SUMMARY
Seroprevalences of Hepatitis B and C Among Dentists and Other Dental Health Care Workers
in Kahraman Maras City
This study was conducted to determine the risk and the seroprevalence of hepatitis B and C virus in 53 dentists and
96 other dental health care workers, totally 149 subjects working in Kahraman Maras city. Fort this purpose, HBsAg,
anti-HBs, anti-HBc total and anti-HCV positivities were investigated by ELISA. One (1.88%) dentists were positive for
HBsAg, 4 (7.5%) for anti-HBc total and anti-HBs, 36 (67.9%) for anti-HBs. These markers were positive in 2 (2%), 10
(10.4%), 36 (37.5%) of the other dental health care workers, respectively. Thirty-six (67.9%) of the dentists and 36
(37.5%) of the dental health care workers were identified as vaccinated for hepatitis B. The rate of vaccination among
the dentists was higher than the dental health care workers (p< 0.001). Anti-HCV positivity was not detected among
all dentists and dental health care workers. As a result, dentists and other dental health care workers are not at risk
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more than normal population for hepatitis B and C in our city, Kahraman Maras. However, standard infection control
programs and immunization should be applied for the protection of both patients and health care workers.
Key Words: Hepatitis B, hepatitis C, dentistry.

G‹R‹ﬁ
Hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) virüsleri karaci¤erde akut ve kronik nekroinflamatuvar hastal›¤a yol açan hepatotropik virüslerdir (1,2). Bu
virüsler, esas olarak kan ve kan ürünleri baﬂta olmak üzere parenteral yolla bulaﬂ›r. Hepatit B seroprevalans› hekimler, diﬂ hekimleri, diyaliz çal›ﬂanlar› ve laboratuvar personeli aras›nda genel
popülasyonla k›yasland›¤›nda yüksek bulunmuﬂtur (3,4). Hasta ile yak›n temas gerektiren mesleklerden biri olan diﬂ hekimli¤i, parenteral yolla bulaﬂan virüslere karﬂ› yüksek riskli meslekler aras›ndad›r (4). Diﬂ hekimleri çal›ﬂmalar› s›ras›nda
i¤ne batmas› veya mukozalara temas yoluyla kan
ve kanla kontamine vücut s›v›lar›na s›k maruz
kalmaktad›rlar. HBV infeksiyonu riski hastayla
kontaktan çok, kana maruz kalmaktan kaynaklanmaktad›r. A¤›z içinde en yüksek HBV konsantrasyonu diﬂ eti cebinde oluﬂmaktad›r. Hastalar›n ço¤unun a¤z›nda kan›n tükürükle kar›ﬂmas› nedeniyle diﬂ eti cebi sürekli inflame olur ve böylece
tükürük HBV ile infeksiyöz hale gelir. Bu nedenle,
diﬂ eti cebi bölgesinde çal›ﬂan dental hijyenistlerin çok yüksek risk grubunda olduklar› ve bunlar›
laboratuvar teknisyenleri ve diﬂ hekimi yard›mc›lar›n›n izledi¤i gösterilmiﬂtir (5). Hepatit C infeksiyonunun ise diﬂ hekimli¤inde mesleki risk oluﬂturdu¤unu savunan az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r
(6). Bu çal›ﬂmada, Kahraman Maraﬂ’ta diﬂ hekimleri ve diﬂ ünitelerinde çal›ﬂan yard›mc› personel aras›nda hepatit B ve C seroprevalans›, hepatit B aﬂ›lama oran› ve eldiven/maske gibi koruyucu yöntemlerin kullan›m s›kl›¤›n›n araﬂt›r›lmas› amaçland›.
MATERYAL ve METOD
Kahraman Maraﬂ’ta görev yapan 53 diﬂ hekimi ile
96 yard›mc› personel olmak üzere toplam 149 ki-

ﬂi çal›ﬂmaya al›nd›. HBsAg, anti-HCV, anti-HBs ve
anti-HBc total belirleyicilerinin ELISA yöntemi ile
de¤erlendirilmesi için, diﬂ hastanesinde çal›ﬂanlar›n kanlar› toplu olarak al›nd›. Özel muayenehane çal›ﬂt›ran diﬂ hekimi ve yard›mc› personelin
kan numuneleri hastanemiz kan alma ünitesinde
al›nd›. Yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile kat›l›mc›lar›n
baz› demografik özellikleri ve hepatit B aﬂ› durumlar› sorguland›. Ayr›ca diﬂ hekimlerinin maske ve eldiven kullan›m›, perkütan travma (eline
i¤ne batmas› gibi) ve mukozalara (göz, burun ve
a¤›za) kan temas› gibi riskli davran›ﬂlar›n› sorgulayan aç›k uçlu bir anketle veriler topland›. Kat›l›m gönüllülük esas›na dayal›yd› ve kat›l›mc›lardan “bilgilendirilmiﬂ onam” sözlü olarak al›nd›.
Hepatit B aﬂ›s› yapt›r›p yapt›rmad›klar› ve riskli
temas öyküleri sorularak yan›tlar› kaydedildi.
Kan örnekleri 3000 devirde 10 dakika santrifüj
edildikten sonra elde edilen serum örnekleri
20°C’de sakland›. HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total
ve anti-HCV saptanmas›nda HBsAg, anti-HBs, antiHBc total ve anti-HCV reagent pack (Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson-Johnson company, ABD)
kitleri kullan›ld›. Vitros-2005 makro ELISA aletiyle
serumlar çal›ﬂ›ld›. Tüm veriler SPSS 10.0 istatistik
paket program› ile de¤erlendirildi. Verilerin analizi
için; ki-kare ve Fisher’in ki-kare analizi kullan›ld›.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya 53 (%35.6)’ü diﬂ hekimi, 96 (%64.4)’s› diﬂ
hekimi ile birlikte çal›ﬂan personel olmak üzere
toplam 149 kiﬂi al›nd›. Çal›ﬂma grubunun yaﬂ ve
cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de görülmektedir.
Çal›ﬂmaya kat›lan toplam 53 diﬂ hekiminin 1
(%1.88)’inde HBsAg, 36 (%67.9)’s›nda anti-HBs, 4

Tablo 1. Çal›ﬂmaya kat›lan diﬂ hekimi ve yard›mc› personelin yaﬂ ve cinsiyete göre da¤›l›m›.
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(%7.5)’ünde anti-HBc total pozitifli¤i; 96 yard›mc›
personelin ise s›ras›yla 2 (%2.08)’sinde, 36
(%37.5)’s›nda ve 10 (%10.4)’unda pozitiflik saptand›. Araﬂt›rma kapsam›ndaki diﬂ hekimi ve yard›mc› personelin tümünde anti-HCV negatif olarak
bulundu (Tablo 2). De¤erlendirme anketinde; diﬂ
hekimlerine en az ayda bir kez enjektör i¤nesi ile
yaralanma ve haftada bir hastan›n kan› göz, burun
ya da a¤›z gibi mukoza membranlar›na temas› öyküsü mevcuttu.
Diﬂ hekimlerinin 36 (%67.9)’s›n›n, yard›mc› personelin 36 (%37.5)’s›n›n hepatit B’ye karﬂ› aﬂ›lanm›ﬂ
oldu¤u saptand› ve fark istatistiki olarak anlaml› idi

(p< 0.001). Diﬂ hekimleri aras›nda aﬂ›lama oranlar›
ise mesle¤in ilk beﬂ y›l›nda en yüksek, meslekte 15
y›l›n› tamamlayanlarda en düﬂük ç›kt› (p> 0.005).
Diﬂ hekimlerinin aﬂ›l› ve aﬂ›s›z olanlar› aras›nda
yaﬂ ortalamas› aç›s›ndan istatistiki aç›s›ndan fark
yoktu (p< 0.05), (Tablo 3).
Hekimlerin eldiven kullan›m› %90’dan fazla idi.
Tablo 4 ve 5’te eldiven ve maske kullanma davran›ﬂlar› görülmektedir.
Meslekte 10 y›l›n› tamamlayan 43 diﬂ hekimi aras›nda eldiven ve maske kullan›m al›ﬂkanl›¤›n› de¤erlendiren anketimizde 10 y›l öncesine göre bunlar›n
kullan›m›n›n %80-90 artt›¤› belirlenmiﬂtir.

Tablo 2. Kahraman Maraﬂ diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›nda HBV ve HCV seroprevalans›.

Tablo 3. Diﬂ hekimlerinin aﬂ›lanma durumu.

Tablo 4. Diﬂ hekimlerinin eldiven kullanma davran›ﬂ›na göre da¤›l›m›.

Tablo 5. Diﬂ hekimlerinin maske kullanma davran›ﬂlar›.
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TARTIﬁMA
Hepatit B diﬂ hekimleri, özellikle dental cerrahlar
için önemli bir mesleki tehlike oluﬂturmaktad›r (7).
Diﬂ hekimli¤inde s›kl›kla geçiﬂ tükürük, kan ve diﬂ
eti s›v›s› gibi infeksiyöz vücut sekresyonlar›ndan bulaﬂarak olmaktad›r. Dental iﬂlemler s›ras›nda HBV
geçiﬂi baﬂl›ca personel ve hastalar aras›nda horizontal ﬂekilde, en çok hastadan hekimin yard›mc›s›na
ve daha az olarak hekim yard›mc›s›ndan hastaya
bulaﬂma ﬂeklindedir (5). Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde diﬂ hekimleri ile ilgili yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda, 1983-2003 y›llar› aras›nda seropozitivite
oran› aﬂ› ve di¤er koruyucu önlemler sayesinde
%14’lerden %9’larda seyretmeye baﬂlam›ﬂt›r (8).
Hepatit B infeksiyonu aç›s›ndan orta endemisite
bölgesinde kabul edilen ülkemizde HBsAg pozitifli¤i bölgeden bölgeye de¤iﬂmek üzere %2-7, antiHBs pozitiflik oran› ise %20-60 aras›nda bulunmuﬂtur (9). Türkiye’de sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda
yap›lan çal›ﬂmalar›n derlemesinde hepatit B pozitifli¤i %4.8 olarak saptanm›ﬂt›r (9). Ülkemizde diﬂ
sa¤l›¤› alan›nda HBV seroprevalans› ile ilgili çal›ﬂmalar birkaç grupta ele al›nabilir. Bunlardan diﬂ
hekimli¤i ö¤rencileri aras›nda yap›lanlarda HBV
pozitifli¤i %0.96-4.1 olarak bulunmuﬂtur (10,11).
Bat› ve arkadaﬂlar›n›n 100 diﬂ hekiminin kat›l›m›
ile yapt›klar› bir çal›ﬂmada bu oran %10.9, BiliﬂikDo¤an ve arkadaﬂlar›n›n 78 diﬂ hekiminin kat›l›m›
ile yapt›klar› çal›ﬂmada da %7.7 olarak bulunmuﬂtur (12,13). Bizim çal›ﬂmam›zda, diﬂ hekimlerinde
bu oran oldukça düﬂük (%1.88) bulundu (Tablo
2). Tüm diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›nda (doktor, hemﬂire, teknisyen ve personel) HBV seroprevalans›n›n
%1.14-15.9 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir
(13,14). Erzurum’da 87 tüm diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›
aras›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, HBsAg pozitifli¤i
%1.14 olarak saptanm›ﬂt›r (14). Malatya il merkezinde 149 tüm diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›nda HBsAg seropozitifli¤i %7.9 olarak bildirilmiﬂtir (13). Kahraman Maraﬂ’ta daha önce normal popülasyonda
yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada HBV seroprevalans› %4.2,
anti-HBc total %13.3 olarak bulunmuﬂtur (15). Çal›ﬂmam›zda da tüm diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› aras›nda
HBsAg pozitifli¤i %2, anti-HBc total pozitifli¤i %9
olarak bulundu. Bu durum, Kahraman Maraﬂ’ta
diﬂ sa¤l›¤› alan›nda çal›ﬂanlar›n ek bir risk alt›nda
olmad›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca, bu sonuçlar
Türkiye ortalamas›n›n alt›ndad›r.
Yüksek risk grubu olarak gösterilen diﬂ hekimlerinde, kanla kontamine sekresyonlarla mukoza ve
bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temas ya da delici yaViral Hepatit Dergisi 2006; 11(3): 148-153

ralanmalar büyük risk oluﬂturmaktad›r (16,17).
Eldiven ve maskenin, bulaﬂ riskini önemli oranda
ortadan kald›rd›¤› bilinmektedir. Eldiven giyilmesi ile diﬂ hekiminden hastaya da geçiﬂ önlenmiﬂ
olur (18,19). Ancak, oral cerrahlar›n koruyucu
yöntemleri kullanmalar›n›n HBV almalar›na engel
olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur (20). ABD’de eldiven ve maske gibi koruyucu önlemler ve aﬂ› sayesinde sa¤l›k personelinde HBV taﬂ›y›c›l›¤›n›n normal popülasyondan daha aﬂa¤› seviyelere indi¤i
CDC taraf›ndan belirlenmiﬂtir (18). Literatürde
HBV infeksiyonunu hastalar›na geçiren diﬂ hekimleri rapor edilmiﬂtir. 1987 y›l›ndan sonra aﬂ›lama ve
eldiven giyilmesinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› sonras› sadece bir vaka bildirilmiﬂtir (18). Türkiye’de Bat› ve
arkadaﬂlar›n›n ‹zmir’de 258 diﬂ hekimini içeren çal›ﬂmas›nda diﬂ hekimlerinin %46.5’inin eldiven kulland›¤›, %49.6’s›n›n ise maske kulland›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r (12). Çal›ﬂmam›zda eldiven kullanma oranlar› %80’lere, maske kullan›m› da %90’lara ulaﬂmaktad›r (Tablo 4-5). Eldiven ve maske kullan›m›
konusundaki anketimizi de¤erlendirdi¤imizde diﬂ
hekimlerimizin koruyucu önlemlere yüksek düzeyde dikkat etti¤ini söyleyebiliriz.
“Occcupation Safety and Health Administration
(OSHA)”, rehberdeki önlemlerin zorunlu olarak
uygulanmas›n› önermiﬂtir (20). Hepatit B’den korunmada hepatit B aﬂ›s› en etkili yoldur ve 1982
y›l›ndan beri güvenli olarak kullan›lmaktad›r. ABD
ve Avrupa Toplulu¤u, riskli personelde ücretsiz
ve zorunlu hepatit B aﬂ›s› uygulanmas›n› önermiﬂlerdir (21,22). Yap›lan çal›ﬂmalarda diﬂ hekimleri aras›nda aﬂ›lanma oranlar› ABD’de %93 oran›nda, Avrupa’da ise bu oran›n 1986 y›l›ndan itibaren aﬂ›lanma oran›n›n art›ﬂ›na paralel olarak
%58-86 oran›nda oldu¤u rapor edilmektedir (2325). Ülkemizde 1990 y›l›nda yap›lan bir tez çal›ﬂmas›nda, araﬂt›rma grubunu oluﬂturan diﬂ hekimlerinin hiçbirinde aﬂ›lama yap›lmad›¤› bildirilirken, Külekçi ve Karto¤lu’nun posta ile yapt›¤› bir
anket çal›ﬂmas›nda, diﬂ hekimlerinin %10’unun
aﬂ›l› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (26,27). Ayy›ld›z ve arkadaﬂlar› diﬂ hekimleri aras›ndaki aﬂ› oran›n› %27
olarak bulmuﬂtur (14). Malatya çal›ﬂmas›nda diﬂ
hekimleri aras›nda %48.7, yard›mc› personel aras›nda ise bu oran %14.9 olarak bulunmuﬂtur (13).
Hekimler aras›nda meslek y›l› artt›kça, aﬂ› yapt›rma oran›nda artma oldu¤u gözlenmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda, Kahraman Maraﬂ’ta diﬂ hekimi yan›nda
çal›ﬂan yard›mc› personel aras›nda aﬂ› oran›
%37.5 iken, bu oran›n diﬂ hekimlerinde %67.9’lar
seviyesinde oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu da diﬂ he-
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kimlerinde aﬂ›ya duyarl›l›¤›n artmakta oldu¤unu
söylenebilir.
Genellikle diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› aras›nda yap›lan
yurt d›ﬂ› araﬂt›rmalar›nda, anti-HCV pozitifli¤i
normal popülasyonla benzerlik (%1-2) göstermektedir (28,29). Ülkemizde de yurt d›ﬂ›ndan bildirilen verilere paralel olarak diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› aras›nda anti-HCV pozitifli¤i genel popülasyondaki oranlara benzer ﬂekildedir (30). Hafta ve arkadaﬂlar› yapt›klar› bir çal›ﬂmada, HCV seroprevalans›n› diﬂ hekimleri aras›nda %0.5 oran›nda
bulmuﬂlard›r (31). Kahraman Maraﬂ’ta HCV seroprevalans› bir çal›ﬂmada %0.5 olarak bulunmuﬂtur (32). Araﬂt›rmam›zda ise diﬂ hekimleri ve
yard›mc› personel aras›nda anti-HCV pozitifli¤i
saptanmam›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda da düﬂük
pozitiflik saptanmas›, diﬂ hekimlerinin normal
popülasyondan farkl› risk taﬂ›mad›klar›n› desteklemektedir.
Sonuç olarak, ülkemizde diﬂ hekimleri ve yard›mc› sa¤l›k personeli hepatit B ve C için normal popülasyona göre daha fazla risk alt›nda de¤ildir.
Diﬂ hekimlerinin eldiven kullan›m›n›n yüksek seviyede oluﬂu sevindiricidir. Buna ra¤men, gerek
sa¤l›k personeli ve gerekse hastalar› korumak
amac›yla standart infeksiyon kontrol önlemlerine
uyulmal› ve gerekti¤inde aﬂ› ile korunulabilir hastal›klar için aﬂ› yap›lmal›d›r.
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