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I. GİRİŞ VE AMAÇ 

Vir.<ıl Hepatitler bi.itlin dUny:ı.da. olduğu gibi ülkemizde de 

bldukça. ynygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Virueun neden 

olduğu hepatitin eeptomla.rı, virusun yaygın olduğu ornnda gö

rülmemektedir. Hastalığın belli belirsiz subklinik olarak sey

rettiği bilinmektedir. Fakat, insatılı:ı.rın taşıyıoı (portör) ol

maları önem ı:ı.rzetmektedir. Yapılan ıu-a.ştırma.11\ra göre bugün 

düny~ıı 200 milyonun ilzerinde Hapa.ti t-B Vir:usu (HBV) ta.ş'ıyıoısı 
' 

olduğu bildirilmektedir. Bu miktq.rın çoğunl~ğunu, gelişmemiş, 

alt yapısı tı:.unrunlı:ı.n~ronış, ea.ni tMyon hizme.tlerinin yetersiz 

olduğu kişisel hijyen kurallRrı yönünden öğrenim .eğitimi nok

san kişilerin yaşadığı Asya.'da. ve Güney Doğu Asya'dfl. olduğu ··, 

tesbi t edilmiştir (1). Ülkemizde ise çeşi t'li araştırmalarda., 
' 

farklı metodlarlı::ı alınruı sonuçlara göre. bu '.orı:ı.n yı:ıklaşık yüzde 

7-10 arasında bulunmuştur (2). Ülkemiz HBV taşıyıcılığı yönün

den, hipoendemik batı ülkeleri ile hiperendemik Güney Doğu 

Asya. ülkeleri 8.I'asındıtlci k:uşnkta. yer a.lmıtlctııdır. 

Viral Hep.<ıtit etyolojisinde en çok rolü olan mikrobiyo

lo jik ajanların başınd,a.; Hapa.ti t-A virusu (HAV), Hapa.ti t-B Vi

rusu (HBV), Non-A, Non-B (HNA NBV:), Hapa.ti t Del tı:ı. Virusu ( B 

virusu ile beraber ) (HDV); diğer virual~rdruı CMV (Cymotega.lo

virua), Herpeo, Eppetein-Ba.rr, Coxs~ckie, Sarı humma gelmekte

dir (1). Bakteriler, pı:ırazitler, toksik maddeler ve ila.çlıır

lıı da hepatitlerin meydanıı geldiği bilinmektedir. · 

Yuk~rıdıı bahsedilen hepatit virueları kar.<ıoigerde pato

lojik değişmelerle eiatemik bir enf'eksiyon,a nenen olurlar. 
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Bütün vira.1 hepatitler arasında diğerlerinden dRha önemli 

olı:ı.nı "Hep:1.ti tia B" dir. Bügün primer hepato sellüler 

k~sinomo olgull"U'ının yüzdo 80' inin sorumlusu Hepnti t-B 

Virus (HBV) olduğu saptanmıştır (3). HBV infeksiyonunun 

toplum yönünden oldukça önemli olan bir diğer yönü ise, 

hastalığı geçiren kimselerin yüzde 5-lO'unun infeksiyon

dan sonra kronik taşıyıcı ola.rruc kala.bilmeleridir. 

Yakın zamana kı:ıdı:ır HBV' nin insandR..n insAnA. bulaşma

sının yalnız infekte kan ve kan ürünlerinin enjeksiyonu 

ile olduğu biliniyordu. Frucat, bugUn diğer vücut salgıla

rında. da mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Semen, tUkrUk, 

va.ginal salgılar 0 ter, ~özyaşı, dışkı, idra.r, BOS, yara 

seroziteleri, a.nne sütü gibi materyallerle temasla insan

ları infakta ettiği teebit edilmiştir (4,5,6). 

Viral Hepatit tip B'nin kronik hepatit, siroz ve 
. ' 

hepatoma•ya. yol aça.bilen ciddi bir enfeksi~on olması ve 

çeşitli materyallerle bula.şmı:ı.sı nedeniyle ha.stı:ı ve taşı

yıcıl'U'ın kesin tesbiti gerekli olm1\ktadı~. 

Vira.1 Hepatit-B sağlık görevlileri ~çin önemli bir 

meslek hastalığı olarak k~bul edilmektedir(4). Kan, kRn 

ürünleri, vücut sıvılı:ı.rı, enjektörler ve ~V taşıyıcıla

rıyla sürekli olarl\k temı:ı.s eden, hemodiyaliz, cerrahi ve 

onkoloji kliniklerinde, lf.l.bor1\'tUVRr ve kM bR..nkt\larında 

görevli doktor, hem~ire, laborR..nt ve hnatabrucıcıla.r hasta

lığa yN::;ılflnma riski a.ı tındı-ıdırla.r. Sağlık ·personeli ara.

sınd1-1 h-.epati t B markerlerine rMt.lnnnrn :ihaidmsı yaşa· ve 

meslekte geçirilen senelerih sayısına p'lralel olarak art

makt<ıdır (4). 
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Pek çok olgudA. HepA.tit-B surface Antigen (HBsAg) pozi

tif ta.şıyıoılar anemnezlerinde herhı:ı.ngi bir hepa.tit-B olayı 

bulunm.<\k:sızın enfekte olmıı.ktA. ve etyolojik ııtA.ğı hA.tırlıyA.

m~A.ktooırlar (4). Bu nedenle, sA.ğlık personeli infeksiyon 

riskine dA.hA. fazla maruz kA.ldıktım b~çkA., infekte oldukları

nın fıırlı.:ınd.ıı olm~ıklll.rı için, hMtl\larA. ve birlikte çalış

tıkları kişilere de hastA.lığın bula.şm.ıısında. tehlikeli bir 

kaynak oluşturmaktooırlar. Bu nedenlerle hepA.ti t-B' nin seyri,,, 
u 

iyileşmesi, kronikleşmesi ve bula.şıoılık durumu, taşıyıcıların 

izlenmesi aşı ve immunglobulin uygulamalarına. karA.r verme vb. 

gibi du~mlar için eerolojik m!U-kerlerin öz~llikle HBs~ 
' 

ve bunA. kı:ırşı oluşan antikorlar (Anti-HBs) ·ın toabiti gerek-

mektedir. 

Bu çalışmadaki amacımız; en önemli r:iak grubunu teş

kil eden sağlık personelinde HBsAg ve Anti-.HBs taraması yap

maktı!?. Ayrıoa.a.nikterik, eubklinik seyrede~ hepatit olgu-
- 1 

larını, HBV taşıyıoılFU'ını orta.ya çık~rmak ~e bununla ilgili 

profla.ktik tedbirlerin alınmasını sa.ğlrunaktir. 



II. CJENEL BİT"GİLER 

ETKEN : Bugün Hepatitie-B virusu diye bildiğimiz viru

ea ~t ilk verileı•, 1963 yılında Blumberg•i:n Avustralye.'l:ı. 

bir ha.atanın kan serumunda immunolojik oları:ı.k ayrı bir antije

ne tesadU:f etmeleriyle başlar. Bu antijenin; Homolog Serum 

He pati ti, Uzun Kuluçkı:ı. Süreli Hepatit, Postvaksinal Hepatit 

olı:ı.rak bilinen ha.sta.lıklı:ı. ilgili olduğunun :anlaşılmasıyla bu 

antijen üzerine yapılan araştırmalara hız V;erilmiştir. Öncele

ri bu antijene; Avustralya antijeni (AuAg) adı verilmiş, bu 

isim daha sonralı:ı.rı hepatitle ilgili a.nti jen anlAmına. gelen 

( Hipatitis Associated Antigen ) HAA. ya çe.vrilmiş, daha 

sonraları dı:ı. Dünyı:ı. Sağlık ÖrgU.tU. (DSÖ) tarafından HBAg ( He

pe.ti tis B atıti jen ) denmesinin uygun ola.cağı kabul edilmiştir 

(7). 

Hepı:ı.tit B virusu Hepadnaviridfle R.ilesinde yer alır. 

Bu ailede; insan hepatit B (HBV) virusundan başka, Kuzey Ame

rika dağ sıçanı, yer sincabı ve Pekin ördeğinde hepatit yapan 

olmak üzere üç benzer virus daha bulunmAktadır. Bu ailedeki 

viruaların genomlarında DNA vardır.ve replikasyonu hepatosit

ler içinde olur. Bu nedenle " HepadnaviridRe 11 adı verilmiş

tir (8). İns~nda. infeksiyonıı yol açan tek Hepruinavirue, H:BV' 

dur ve hepadnavirus I olarak ta isimlendirilmektedir (9). 

HBV'u elektron mikroskobu ile incelendiğinde Uç tip 

partikülün varlığı saptanmıştır: l) Küresel partiküller 

20 nm. çaplı ), 2) Filamentöz ya da tUbUler partiküller 

( 100x20 nm. ), 3) 42 nm. çapında daha büyük küresel parti

kiil ler. ·Bu 42 nm. büyüklUbrlindeki partiküle bulucus'Unun adı 
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olan Druıe pıu-tikU.lU. denilmiştir. ~ partikU:llerin tam hepA.

tit B virionu olduğu bilinmektedir (8,9). 

' 
Da.ne pı:ırtikülü, viric:>.n, y11ni itıfekei~öz HBV' nirı, 

27 nm. çapında nlikleoka.psiti oluşturan bir öz•ü ve bunu 

çevreleyen 7 nm. çapında. hepntit B yüzey a.n~ijeni (HBeAg) 

denen bir dış kılıfı olduğu ı:ı.tılllşılmıştır. Öz içerisitıde; 

virueun DNA'eı.DkA polimeraz, hepatit B oore (c) antijeni 

ve örtül,U bir şekilde bulunflh e arly (e) a.nt.i jeni ve de virus 

DNA'eına kove.lent bağl'A.rlıı b11ğlı bir polipeptid yer alır 

(Şekil.l). B tipi hepatitin bulı:ı.şinası Da.ne partikU.lleri ile 

olur (8,9). (Şekil 1). 

"DNA---
Polimerıız 

HJ3sAg 

Dı:me Pf\I'tikülü ( 42 nm. ). 

HBcAg 

HBeAg 

·DNA 

Küresel (22 nm.). 
TübUler ( 20x200 nm.). 

Şekil ı. Hepııtit B Virueu ve Atıtijenlerinin YRpısı(ŞemRtik). 
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HBV infeksiyonu, sadece Da.ne pıırtikü:llerinin yapımı ile 

ilgili değildir. Burada aynı zamanda hepatit B öz antijeni, 

DNA polimeraz, hepatit B v1Jrusu DNA'sı ve hepatit B e antije

ni içermeyen, s;:ıdece hepatit B yüzey antijeninden oluş:ı.n küre

sel tübüler şekildeki ~nkomplet partiküllerin de aşırı üretimi 

söz konusudur. İmmunojen özellik ~aşıyan; protein, karbonhid

rat ve lipit içeren bu inkomplet plll'tikUller infeksiyBz değil

lerdir. Bu partiküller Dane partiküllerinden daha yoğun miktıır 

da bulunurlar. Buna bağlı olı:ırak: ta serumda saptanR.h HBsAg'nın 

ço(,>"Unu, bu inkomplet tübüler ve küresel pı:ırtikUller oluşturur 

(8,9). 

HBV kompleks bir a.ntijenik yapıya sahiptir. :Bu kompleks 
o 

yapı nedeniyle de bu virus ve buna ait antikorlar, terminolojik 

bir dizin oluştururlar. Bu terminolojik dizine göre; 

HBV (surfaoe) yüzey antijeni (HBsAg), 

HBV· (oore) öz antijeni (HBoAg), 

HBV (early) erken antijeni (HBeAg), 

HBV yüzey antijenine kı:ırşı oluşan antikor (Anti-HBs), 

HBV kor antijenine karşı oluşan antikor ( Anti-HBo ), 

(İmmunoglobulin.sınıfı belirlenmemişse), 

HBV kor antijenine kn.rşı olupan IgM sınıfı antikor 

( Anti-HBo IgM), 

HBV kor antijenine kıırşı oluşruı IgM sınıfı ruıtikor 

(Anti-HBo IgG), 

HBV e antijenine kRrşı oluşan antikor (Anti-HBe) gibi 

isim ve kısaltmalar kullanılmaktadır. 

HBV yüzey antijeni (HBeAg)J 

Kompleks yapıda bir antijendir. Dana' partikülü üzerin

de ve fila.ınentöz ve tübüler pArtiküller üzerinde yer alan 

HBsAg, biyokimyn.sal olarak hepsinde de aynı4ır. Protein, 
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k:ırbonhidrı:ı.t, lipidlerden oluşur. Antijenin homojen bir ynpı

da olm~ığı ve alt grupl:u-ının olduğu tanımlı:mmıştır. HBaAg 

partiküllerinin tümünde .,ortruc, grub:ı özgün bir determinRntın 

varlığı s:ıpt:ınmıştır. Bu determinA.nt "ıı" ollU'n.k simgelenmiş

tir. HBsAg• nin 8 tane iyi belirlenmiş ve 2 ta.ne de ktırışık 

alt tipi bulunmaktadır. Ayrıca, q,x,g gibi ~k determinantlar 

da ta.nımlanmıştır. Bu ıüt tipler değişik kombinnsyonla.r oluş-
i 2 3 4 2 4 

tururlı:ı.r : ayw , ayw , ayw , ayw , ayr, adw , ad.w , adw, ad.r, 

ad.y. Bu alt tipler infeksiyonun kn.ynağını saptMın.dı:ı. y1'l'dımcı 

olurlar, yı:ı.ni bir yerde bu hR.Bta.lıktn gösterge olı:ı.rak kulla

nılırlar. İnfeksiyonfl. bı.rşı korunmayı; grub:a özgün determi

nı:ı.nt "a" ya karşı gelişen antikorun aağladı~ı bildirilmiştir 

(7,8). 

Hep::.ıtit B Kor antijeni (HBoAg): 

HBOAg, 42 nm. büyüklüf,ündeki Da.ne partikülünün iç kıs

mında yer al:ın tek bir antijenik ynpıdır. Serumda serbest HBcAg 

bulunmRz. İnfekte karRciı~or hiicrelerinin hepııtositlerinin nük

leusln.rında bulunur. Bu nedenle plazmn.d1-1 HBcAg' nini. ortaya çıknr

mn.k için Dqne partiküllerinin lipit eriticilerle murunele edil

mesi gerekir (7,9). Bu n.ntijen immunelektron mikroskobu ve in

direkt immunflores::.ın yöntemi;-,rle t:cı.yin edilebilir (9). 

Hepı:ı.tit Be :ıntijeni (HBeAg): 

Hepatit B ile infekte kişilerin seruml~rında HBsAg ve 

HBoAg'den fiziksel ve :ı.ntijenik olrırruc f~klı "e" antijeni 

(HBeAg) de bulunmuştur. Eriyebilir bir protein olup, HBV'nun 

vo HBaAg pı\I'tiküllerinin üzerinde lokalize değildir. HBV'nun 

öz'ünde yer ;:ı.lan, intern;:ı.l örtülü, bir ~tiJendir. S:<ıdece 

HBsAg'nin olduğu aeruml:ı.rda a~ptrı.n~bilir, yn.lnız ol;:ı.rak bulun-

maz. 
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HBsAg pı:u-tiklilünden dı:ılrn. küçUktür. V~rlığı dol R.şımda. 

yUksek düzeyde HBV bulunuşuna., ;Yüksek dere~ede infektiviteye, 

işııret eder (9). HBsAg' nin Aksine ısıya. dı:ı.~a.nıklıd.ır. 

Da.ha. önce HBV'nun diğer bir antijeni ola.rA.k kabul edi

len Delta antijeni, bugün Hepatit Delta Vir,usu (HDV) olıırak 

adlandırilan, son derece küçUk RNA molekülünden oluşan bir 

virus olduğu saptanmıştır (10). 

Delta etkeni (HDV) HBsAg ile çevrilmiş ve Delta. antijeni 

diye fldlqndırılı:ı.n bir öz' den ibaret, 35-37 nm. çapınd1' bir vi

rustur. Yrı.pı b<tkırnıtıdıln eksik olduiru için, gerekli fonksiyonla-

rını kendiliğinden ba.ça.rrona.z ve Uremesi için HBV'unda.n elde e

deceği tronıımla.yıcı fonksiyonhı.ra. ihtiyacı vro-dır. Bu nedenle 

de HBV ile infekte kişilerde görUlür (7,10). 

Hepatit B virusunun direnci : 

Hepatit B virusunun sta.bilitesi ile HBsAg'ninki aynı 

değildir. Her ikisi de -20°C 1 de yıll:u-oa, bozulm~sızın dura.

bilir. Antijenite, immunojenesite, etere, aside (pH 2.4 6 sa.

at ) ısıya ( 98°c•ye 1 dı:ı.kika., 60°C•ye 10 saat ) ve 40 kez 
o 

dondurup, çözmeye dayanıklıdır. Virua 37 C'de 60 dıı.kika. dayR-

nır. Kurutulup, 25°C 1de saklanırsa. l hafta. c:mlılığını korur. 

İnfektivitesini 30-32°C 1 de 6 a.y, -20°C'de 15 yıl korur (5,9). 

HBoAg a.sit pH'a., pH 2.4'e 6 sa.at dayanırsa. da bu pH'da. 

virus (HBV) infektivitesini kaybeder. Sodyum hipocloride(% 0.5) 

a..nti jenite ve infokti vi teyi 3 dAkikrldrı yok eder. HBV ile bu-

l aşlı cisimlerin, a.letlorih sterilis::ı.zyonu ıçın, bunl::ı.rın 20 
o . 

drucik:-ı kA.yn::ı.tılm:ısı, 121 C 'de otokla.vda. 15 d::tlcika. tutmn veya 

170°C'de kuru ısının 30 d"'lk:ika. uygulanması gerekir (3,9). 
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HBsAg, pl::ı.zmr.ı.nın ve diğer bın üriinlerinin UV ile ışınl."\nmn.sıy

la hı:ı.r'lbolmı:ı.z ve viruııt::ı. bu şekilde infeksiyözitesini yitirmez. 

HBV sınırlı bir kon"lkcı yn.yılımını:ı. sı:ı.hiptir. İnsı:ı.nl~ 

d;:ın bı:ı.çkı:ı deney h11.yvı:ı.nl::ı.rınd;:ın; y::ı.lnız ı;ıemp;;ı.nzeleri, şebekle

ri ve bunlnr eibi birka9 primı:ı.tı infekte edebildiği eösteril

miştir. HBV'nin şimdiye kı:ı.dıır doku kültürlerinde üretildiğine 

dı:ı.ir bir YllY1hA. rn.stlıınmı1lllıştır. Anc~, bu konudı:ı. çalı§mn.lRrın 

ynpıldığı bildirilmiştir (7). 

P A'I'OG'ı:~NBZ ve P ı\ '1'0!,()jİ : 

Hep::ı.tit B virusunun oluşturduğu infeksiyonlı:ı.rı:ı. knrşı, 

ins:::ın org::ı.nizmı:ı.sının gösterdiği tepki, belirtisiz bir infeksi

yon ve ikteraiz hep:'\tit'ten, n.ğır aı:trılık, :ileri derecede k~.rcı

oiğer dejener::ı.syonu ve ölüme k::ı.d~ değişir. İnküb::ı.syon süresi 

2 ile 6 P.Y ı:ı.r:"\sındıl deb9iı·se de ortrı.lıvnn 2.5 n.;vdır. Virus ee

nellikle h::ıst;:ılıeın preikterik ve ikterik döneminde k;:ındn mev

cut olup, bı:ı.zı v;:ık;ılı:ı.rd::ı bu bulunuş ı:ı.ylıırcF:l ve h::ı.tta yıllm-ca 

devron Adebi lmektedir. HBs Ag; kı.ıl uçkn FJüreninin son yn.rısıt!da, 

klinik ve l::ı1>0r;-:ıtuvFll:' bul{',Uln.rın belirmesinden önce, ynni in

feksiyondan 5-8 hafta sonra bı.nda bulunmn{~ııı. bn~lar. Genellikle 

;:ıkut semptonılrırın yn.tışrrııınından ve/veya kar:-ı.ci[;er fonksiyonu

nun norm:-ı.le dönmesinden önce norm1l1 durumlıı.rd:-ı. kA-ybolur.Bunun

ııı. birlikte; eri şkirıılerin y"lkl "çık yüzde 10-20' sinde ve çocuk-

1 ~.rın ise yüzde 35' inde HBsAg' nin k:ı.nd<ı. bulunuçu uzurı süX'e de

vnm etmektedir ( 3, 6, 7). 

HBV hepı:ıtoai tlere ilr~isi fı:ızlı:ı oldukundr-ı.n, k:-ı.n yoluylıı 

k"r:-ı.ciğere eelen virusun DNA'sı hepatositlerin DNA'sına integ

re olur. K1lr1lciğer hücrelerinin çekirdeeinde çoğı:ı11ln virusun, 

hücre:ri p;:ı.rç"l A.m::ısıyl" dR. ,,nti jenler kan:-ı. kı:ırışır ( 2). 
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Elekton mikroskobuyl::ı ve fluoresı:ınslı antikorlıı.rla ynpıla.n 

arı-ıştırmı:ı.lar, HBsAg'nin stopl:ızmnda., HBcAg'~n ise hepatosit

lerin çekirdeğinde bulunduğunu göstermektedir (3,6). 

Histopı:ıtolo jik ol::ırı:ık infeksiyöz hepı:ıti t (Hepıı.ti t A) 

ve serum hepı:ıti t (Hepııti t B) de yrı.~rgın pı:ı.r~nk:imll le zyonl::ı.rı 

birbirinden ayırt edilemez. De jenerF\tif odrı.klı:ır, yfıpısı bo

zulmuş kı:ırı:ı.ciğer lobülleri içerisinde, yrı.ygın bir şekilde 
~ 

dı:ığılmışl'l!'dır. Hepatosi t nekrozundF\n dol:wı kuppfer hi.icre

leri h <ıkim ol ::ırıık görülür. Pl'\r<mkim hüorelerihde şişme 1 safrı:ı 

8.kımın~ m'lni olunmqsı sebebiyle de srı.frı:ı stl'!.zı meydrı.h'l gelir. 

Hep"l.tosi t re jener'lsyonu genellikle 2-3 ı:ı.ydı:ı. meydn.n<=1. gelir. 

Bununlı:ı. berı:ıher geniş hep'1tosellüler de jenerıı.syon, fibrozis 

ve muhtemelen postnekrotik siroz ile de sonuçl'ltın.bilir (7). 

HepA.tit A ve heprı.tit B de klinik ol:u-ıık genellikle 

gözlenen preikterik semptomlar; halsizlik, bul~tı, takatsiz

lik, b'lŞ ı:ı.ğrısı, foto:fobi, vUcut ağrısı, kR.rın nğrısı, kuemn 

ve ıı.teştir. H;ınta yı:ığlı yiyeceklere ve sign.rı:ı içiyorsa siga

rı:ı.yı:ı kıu-şı b1r tiksinti duylll'. Servikı:ıl lenf düğümleri, kara.

ciğer büyür ve dalıık ele gelir. Bu semptomlı:ır genellikle bir 

h::ıfta nB-diren de 3 hı:ıftn. kad~ devam eder. Dahr.ı. sonra sarılık 

bn.şl'll'· Sr.ı.rılık ilk oları:ık sklerad~ görülür, sonrn. bütün vücu

du kn.plı:ı.r ve 2-5 hı:ı.ftA.,bazı hr.ı.llerde de 12 hı:ı.ftn. veyr>. drı.hr>. 

uzun süre dAV~ eder. Uzı:ı.y"n ikter kötü bir prognozun h:ı.berci-

si ol~ırıll< görültir. 

Hep:ı.ti t B klini ~ o h:r:~.k ı\kıtt vir:ı.1 hop:ı.ti t 'R ve Kronik 

hep>tit B diyo iki srı.fh:ı.d"" t~P-liçn.bilir. Akut ve kronik s:ı.fh'1-

l'lrın her ikisi de tıvrı ol:ı.rrü: nossiz bir şekilde ol:ı.bilir .Çok 

::ız bir v~' a grubund'lj ııkut infelrni;von rı.niden fıı.trı.l bir durumJlrı. 
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sonuçl'l.n::\bilir. Ancak, vnk'all'lrın çoğu tam oll'lrnk ve sekelsiz 

iyileşirler. Kronik infeksiyon ise; siroz.oluşumu ile sonuçla-

n"l.bilir •. 

a) A k u t v i r a 1 h e p a t i t : 

İktersiz ve ikterli :'lkut viral hep::ıtit oll'lrl'lk iki se:tir

li olabilir. İktersiz oll'\hı ~onspesifik genel viral infeksiyon 

belirtileri ile seyreden durumdı:ı. olup, ço~ kez ~u.t vir;:ıl. he

prıti t t q,nıeı konu lronı:ız. A.ncrık, k!U'~.oiğer fonk:siyo'n t'estleri ve . . ' 

viral serolo,jik göstergeler tı:ı.yin edileı'ek teşhis k?nul.<\bilir. 

İkterli Fi.kut vir.<\l hepatitte klinik seyir, birbirini t"lkip eden 

dört dönemi kl'lps:u': 

ı- İnktibr-ı.syon Dönemi 

2- Prodrom (Pretkterik) Dönemi 

3- İkterli Dönem 

4- İyile~me Dönemi 

ı- İ n k U b r-ı. e y o n DC>nemi:: 

ı· 

Hepatit B infeksiyonunda 2-6 ay olup, ortalıvna 2.5 aydxr. 

HBV infeksiyonunda inkübasyon süresi dozr-ı. :eöre oldukça değişken 

olm'lktr:ı.dır. Şempanze deneylerine göre De lt.A. he pati tinin ( HDV 

he pati ti ) inküb::ı.oyon süresi ortallllllıı 35 g.ün olıırl'lk tesbit 

edilmiştir. B hep<ı.tt ti Del t 'l. hep'l.ti ti ile bero:ı.ber olduğund;ın 

inküb'l.syon süresi kıs~lır (11). 

2- P r o d r o m ( Preiktorik ) D ö n e m i : 

Klinik bulgulıır genel olarl'lk nonspesifiktir. Kesin olıı

rak görülen bulr,u h;.ı.ot::ının kendisini iyi hissetmeınesidir. Sub

jektif o l:ı.rıık kuvvetı:ıi zlik, h~lsi zlik, kol~ı.y yorulmıl, bulı:ıntı 
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hissi ve kusm~ ile berR.ber işt~aızlık çok görillti.r. Yemek koku 
1 

ve cinslerine, özellikle etli yiyecek .koku~IU'ına tiksinti ,yağ-
lı yiyeceklere kArşı tMammillslizlUk, bulantı hissi fazla olur. 

Vı:ık' alıu-ın y~ln.şık yüzde 50' sinde hafif, klint kR.rnkterde ka

rın ağrısı vardır. Ancruc, bu dönemin en önemli belirtisi ateş

tir, genellikle orta derecededir, nadir olarak 38.5°c ilzerine 

çıkar. Ateşin önemi; kesin olı=ırak ikterin ortA.ya çıkışıyla 

kı:ı.ybolmR.sıdır. 

3- İ k t e r 1 i D B n e m : 

İdrar ren~inin koyulaşması ve a.rkı:ı.sında.n sA.I'ılığın ·mey~ 

danı:ı. gelmesiyle bıtşlı:ı.r. Ateş kı:ıybolur ve diğer bulgular hafif

leyebilir. Ha.ata. 2-4 kg. kR.ybeder. Fizik muayenede karaciğer 

normı:ı.l veyı:ı. 1-2 cm. bliyilmliştu.r. Sağ hipokond.riumda hı:ıssa.siyet 

bulunur. Kıvamı yumuşak, ken<\I'ı dUzgilndilr. <Çocuklarda 11 papul

lar aororodermatitis " meyd.ı:ı.n!l. gelebilir. (Gi!l.notti sendromu) 

(11). 

4- İ y i 1 e ş m a. D ö n e m i : 

Sarılığın kaybolması ile. bir çok olgu iyileşme dönemi

ne girer~ Çoğu vRk' a.lard;.:ı. s~ılık t;.:ı.m kl'lybolmrulan h;.:ı.laizlik, 

iştııhsızlık kaybolur. Dı:ı.hA. sonr;.:ı. sarılık kaybolur. Çok az 

vak'l'lda. a!l.rılık kR.yboldukta.n sonra halsizlik, iştA.llsızlık, 

a.nksiyete, sağ hipokond.r ı\ğrısı devMl eder. Bu durum11 11post

hep'lti tis" sendromu denir(ll). Bu semptomlar trn.nsrunina.zdı:ı. 

dl\ yUkseklikle beraberse kron~kleşme ile ayırt etmek gerekir, 

kesin teşhis vira.1 hepı:ı.titin başlangıcından 6 a.y sonra. yapı-
" 

ıı:ı.oak histopatolojik değerlendirmeler ile olur. 
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Bn.zı akut hepı:ıtit vak'ı:ılıırınd1:1 (% 1.8-15) ilk ataktA.h 

ao11ra hepı:ıtit klinik ve lııborn.tuvar bulguları terrarla.r ( re

lı:ıpa ) (11) •. 

Akut viral hepatitlerin az g8riilen komplikasyonların

dan 'birisi 11 Fulminant hepe.ti t• tir. Akut viral. hapa.ti tin 

seyri esnıısında oluşan karaciğer yetmezliği tablosudur. Ço

cuklardan çok, ileri yaşlıırda ikterik hepatit belirtisi o-
i 

lan hMtalard.a gözlenir ve çok az vak' ada (: yilzde 1-2 ) , 

ikterli dönemin ilk oh giinllnde birdenbire gelişir. İleri de

recede sı:ı.rılık, aşırı bulantı, kusma. ve bilinç kaybı vardı~. 

Krıraciğer kUçiililr, kA.h~A. diatezi başlRr. Jrotrombin akt·ivrus

yonunun dlişmesi bu gibi vak' alrırda. lı:i.boratu:var bulgularından 
1 

en önemli olıınlA.rındı:ındır. Yııygın nekroz n~deniyle, transami-

nı:ızlA.rdA. dUşliklük olabilir. Kıın Bl\yımında 1:8kositoz gl:Srlililr. 

Patogenezi tı=ı.m olarak bilinmeyen fulminant '.hepatit, hnstalığın 

başında s~ılık meydı=ı.na gelmeden, hıl'llı olarak meningoensefa

li t veyı:ı konfüzyon ile bı=ı.şln.yı=ı.bilir. 

b) K r o n i k H e p a t i t : 

Akut ae.rılıklı vird hepııt,iti tl'lkiben hastalıırın yilzde 

80-85'i tıwı olı:ırt'\k iyileşir. Akut hepn.tit B'nin iyileşme slire

ci hepı:ıtit A'ya göre dahı:ı uzundur. Genellikle yA.şlı hastalar-. 

da ikterik eı:ıfhR. dı:ıha uzun silrer. Hı:ı.stııl~ yiizde 5-lO'u, kro

nik porsistıın hepatit veyıı kronik aktif hepatite döniişiir. 

1- K.r on i k P er~ i s t an He p at i t ı 

Karrıoii~er enzimlerinden SOOT ( Serum Glutemik Oksal.o

asetikı:ısi t TrR.naMıinaz ) ve SGPT ( Serum Glutemik Pruvik 

; ' 
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Trı:ı.naaminı:ı.z ) nin tekrı:ı.rlnyı:ı.n yUkselmeleri ve devR.lllının yR

nındı:ı., histolojik olnrı:ı.k kR.1''1.oiğerde devı:unlı il tihı:ı.bi deği

şiklikler ve port~l mesı:ı.f~deki lenfoeitik·infiltr~syonla 

k~rı:ıkterizo benign bir formdur. Bu değişiklikler hiç bir 

Z'1T!l~n geri dönmeyen kar~ciğer.doku bozukluklı:ı.rına yol nçmı:ı.z. 

ve sirozı:ı. dönUşmez. Fizik mu~enede, kFU'ı:ı.ciğer normal veyı:ı. 

hafif bilyilmilş ve haseı:ı.s oll'lbilir. 

2- K r o n i k A k t i f H e p a t i t : 

Karaciğer dokusunda gittikçe artı:ı.n bir yıkım görUlUr 

ve hepatosellUler fonksiyon bozukluğu ortnyı:ı. çıkıır. Sarılık 

vak'alıırı genellikle serum traneaıninazın yükselmesiyle olu-
" 

şur. İlerleyioi olmR.sı sonucu, siroz veya primer hepn.tosel

lUler karsinom (PHC)'a yol açmakta ve bazı ·hastalarda kara

ciğer yetmezliğinden ölilm, bir yıl içinde :meydana gelmekte-
' 

dir. 

Akut Vira! Hepı:ı.tit (AVH) tı:ı.nısındı:ı. laboratuvar qulgula

rının önemi vıırdır. İkterik formdıı idrı:ı.r -k~yu ÇR.Y rengindedi.r. 

İdr:ırda ilk bulgu bilirubinUridir. Artmış UrobilinojenUri da-, 
1 

ha sonra ortaya çıkar. Genel ollU'ak: ikter hepatosellUler ni-

telikte olduğu için, bilirubinUri ve Urobilinojen Rrtımı bir

likte göztlkil.r. Bu ikisinin normı:ı.le dönUşU,:hı:ı.stalığın iY.ileş-

tiğini gösterir. 

AVH'de genellikle lökopeni söz konusudur. Nı:uliren lö

koei toz olabilir. Protrombin zamıını, hepatosellUler hasarın 

ı:ı.ğır olduğu durumlı:ı.rda, prognoz açıeındRn önem taşır. K vita

minine cevap vermeyen bir uzamış protronbin zamı:mı, 
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hepatosellüler hasR.rın A.Gır olduğu durumlarda, prognoz açısın-
• 

dan önem t~şır. K vitıınıinine cevap vermeyen bir uzMıış protrom

bin zı1Jllanı hepatosellüler hı:ısR.rı bildirir. 

AVH li bir olgudı:ı mutlı:ık kolestaz enzimlerinden birisine .. 

ba.kmalıdır. Bu enzimler; alkı:ılen fosfataz, gıunmR. glutı:.ımil trR.ns

feraz, lösin amino peptidaz ve 5-nükleotidaz'dır. En önemlisi 

a.lkalen. fosfatazdır. Artişı, ekstra. hepR.tik kole~tazda. sıklıkla. 

normalin tl.9 kfıtındruı ff.l.zlıı iken, ihtrahepf.l.tilt kolestazd~. ( ö~•· 
AVH'de) genellikle normı:ılin üç katınd~n, sıklıkla da iki katın-

da.n azdır. 

AVH tanısı için en önemli biyoşimik tetkiklerden biri de 

serum arninotra.nsferazlarına bakılmasıdır. Hepatosellüler hasa

rın en iyi serum gösterğeleri (hücre içi enzimler) aspa.rtat 

aminotrMsferaz (As.T-SOOT) ve alanin aminotraneferaz ( ALT

SOPT) dir. AVH'de AST ve ALT belirgin bir Ş,ekilde artar. Genel . ' 
olı:ı.ra.k normf.l.lin on misli ve üzerindeki de~~rler tanı için ye-

terli olur. AST/ALT oranı birin altındadır~ Oranın birin üze

rinde oluşu ve yüksek değerlerin varlığı 11k:ut alkolik nepatit 

tanısı ı:ıçısından önem taşır. Normıü serum transAlllinaz seviye-
, ' 

leri hastalığın iyileştiğinin delili olabiiir (12). 
1 

Yuk::ırda belirtilen klinik şekilleri '.·birbirinden ayırt 

edilmesi ve ha.atanın o ıında.ki kesin durumu11un ortaya. konula.bil

mesi için, çeşitli serolojik göatergelerderi yfll'l'U'la.nılır. Bun

lı:ır aşf.l.ğıda.ki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 



-16-

HEPATİT B'DE SEROLQjİK GÖSTERGELER VE ANLAMLARI : 

HBV infeksiyonl~rının serolojik tl'Lnısında, virusa ait 

çeşitli ruıtijenik maddelerin ve bunlara karşı oluşan antikor

llll'ın kanda bulunup buhfnma.dığıne. bakılır. 

a) Antijenler ı 

Hepatit B ylizey antijeni {HBsAg) ;: viruaun karaoi~er 
. ' 

hlioresine girip çoğalmasını t~iben kanda bu antijen belirmeye• 

başlar. Duyarlı yöntemler kulll'lnıldığında, 'virusla temastan en 
- ' 

erken 1-2 hafta, en geç 11-12 hafta sonra t·esbit edilebilir. --
Pozi tifleştikten, ortala.ma 4 hafta (1-7 haf.ta.)kad.ar) sonra1.da. 

klinik hepatit tablosu oluşur. HBV infeksiY.onundruı sonra 6-12 
. ·, 

ha:ft a. devı:ı.m edebi lir. Kronik hepatit gelişe:n olgul!U'da ve HBsAg 

t aşıyıcıll'Lrında an ti jenemi slireklidir( 7, 9) .: 

Akut B tipi hep~tit geçiren hastFll.arın ylizde ıo•unda 

HBV kandan hızla temizlenir. Klinik geliştiğinde de HBsAg nega

tifleşir. 

Hepatit Be antijeni (H;BeAg)ı Hl3e.Ag'i serumda HBsAg 

ile birlikte gözük:Ur. Bazan bir kaç gil.n sonra pozitif olur. 

Genelde HBsAg'den önce kaybolur. On ha:fta.dan uzun alirmesi per~ 

aistan hepatiti gösterir. HBV'nin çoğalmruJını ve enfeksiyonun 

bulaşıcı dönemde olduğunu göstermesi açısından önem taşır. 

HBeAg konsruıtraayonu ile HBeAg varlığı arasında yAkın bir iliş

ki vardır. Yüksek titrelerde HBsAg pozitif olan kl'Lnlarda HBeAg . 
pozitif olml'L ihtimali çok yüksektir. Kanlarında yüksek konsant-

rasyonlarda HBV içeren böyle vAkalR.rın infeksiyonu bulaştırma. . . 

riaki çok fazladır (% 80-90). Dlişük titrelerde HBsAg (pozitif) 
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ve IrneAg (negatif) k~nın bulaştırıcılığı azdır (2). 

Hepatit B Core (öz) Fıntijeni (IrncAg)'; bu antijen hepato

sitlerin nilkleosundn. ve HBV pıı.rtikUllerinin öz'ünde bulunur. 

Serunıdıı. serbest hl-\lde bulutunaz. Bu bı=ıkınıdan hasta. ve taşıyıcı-

1 ılrın serumunda teabi t edilemez (9) ~ 

b~ Antikorlar : 

Hepatit B öz antijenine kR.rşı oluş1'lll 1'\lltikor (Anti-Irno) : 

B tipi AVH'de ilk oluşan ımtikor Anti-Hl3o'dir. Haatııl.ı

f;ın brı.şlrınBıoında. oluı}mnyrı bıı.şl11r, sıırılık döneminde dn.ima vnr

dır. İki sınıftan ant:i.kor cevabı verir. Anti-HBc İgM 3-12 ay 

kl'Uiar devruıı eder, sonra kaybolurlar. Anti-Irno İgG kalıcı bir 

antikordur ve ömür boyu devrun eder. Geçirilmiş B tipi AVH 1 ın 
o 

en iyi göstergesidir (13). 

Anti-HBo, HBV ile infekte her'ha.st!Ulın kanında bulunur. 

Bu antikor HBV' in iç yapısına karşı oluştuğu için, bunun serum- ·· 

da. görülme.si' viral replikı:ısyonun kn.nı tı olıu-ı:ı.k değerlendiril

mektedir. Tipik rıkut hepatit B vf\k'a.larında Anti-Irno İgM enge9 

12 ay i9inde kaybolur. Total ıınti-HBo titreleri ise iyileşme-

den sonrı:ı. dliŞer. Buna kı:ırşı kronik vı:ı.k' al rırda. yilksek ti treler- · 

de a.nti-HBo saptMır (13 ,14). 

Hepatit Be antijenine kı:ırşı oluşan antikor (Anti-HBe): 

B tipi AVH'de Anti-HBe ikinci oluşan antikordur. Oenel

likle klinik belirtilerin en yU.keek olduğu dönemde, H:BeAg'nin 

serumdıı ka.ybolmrunndan sonra ortayı:ı. çıkar ve uzun bir süre kan

da bultmur. Birkı:ı.9 ay veytt. birk119 yılda knybolur (2 ,13). 



-18-

Hepı:ı.tit B yüzey antijenine kı:ı.rşı oluşn.n nntikor 

( Anti-HBa ) : 

Anti-HBs iyileşme döneminde, genell~kle klinik belir

tilerintHl3sAg1in kı:ı.ybolm:ı.sınd~ bir süre sqnrı:ı. ortaya çıkar. 

HBV infeksiyonuna kffi'şı koruyucu olan ve b~ğışıklık sağlayan 

A.ntikorlardır. Vı:ı.rlığı kesin iyileşmeyi 6Österir. 

HBsAg' nin k;ı,yboluşu ile Anti-HBo oluşumu ı:ı.rı:ı.sındı:ı. ge

nellikle bir süre geçer. İki-üç hnftn. iln bir yıl ı:ı.rıı.sında de-· 

ği~ke~lik ~österen bu süreye pencere dönemi (window period) 

denir (2
1
13). Bu period t:ı.nıd:-ı rıon derece önemlidir. Yn.lnız 

HBsAg' ne b::Ucıldıf,ındP. bu dönem gözden k:-ı.çı:ı.bilir ve yıı.nlışlık

lı:ı. B tipi AVH trı.nısı kon~n.z. Anti-HBc' İgM teabi ti ile akut 

HBV infeksiyonun serolojik tanısı konulı:ı.bilir. 

B tipi AVH geçiren şı:ı.hıslı:ı.rın yüzde 5-15'inde Anti-HBs' 

nin oluşmlld.ığı bildirilmi~tir (2,13). HBsAg kaybolur ve normal 

iyileşme söz konusudur. Bazı hA.Btı:ı.lardı:ı. ise H:BaAg ve Anti-H:Ba' 

nin rı.;vnı andıı. pozitif bulundul:,ı-u gösterilmiştir (2). 

HBV' nin serolo jik göstergelerinden biri de 1 DNA polime ... 

rı:ı.zdır. Kı:ı.ndı:ı. erken olı:ı.rı:ı.k inkUbıı.ayon döneminde HBeAg ile bir

likte ortı:ı.yı:ı. çıkar. Viremi döneminin bir göstergesidir. Serum

daki DNA polimer az akti vitesi için enzim testleri ve HBV DNA' 

81 için de moleküler hibridizıı.oyon testleri VA.rdır. İkisi de 

klinik bulgullU'ın bn.şlF1111n.sı ile k~ybolur (7). 

HBV DNA 1 s ı11d:ı pre-S bölgesi t .1.r::ıfındr1.n. _kodl:ı.n::ı.n .Polime

ri ze. humı:m serum Al bu mi nine (poly HSA) kn.rşı Mtikor da çeşit.

li ::ı.r~ştırm::ı.lı:ı.rd::ı. incelenmiştir. Bu antikor HBaAg pozitif olan 
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trı:ınsFITllin'1.zl:ı.rı yüksek ol:ı.n, R.kut B tipi he1mtitli h~st<'l.l"l.l'da 

iyi legrıırnin erkon dönemlerinde po zi ti f bulunmuştur. ~ Rnti-

korun HBsAe k:'wboldu;.;und:ı. ve sorum tr:">.nsruninıı.zlrı.rı dliştücünde 

R.Z-:ıldığı ve Anti-HBs ile tokr:ı.r ortı.yrı çıktığı s<ıptR-nmıçtır(9). 

Yuk:">.rıdrı belirttii~imiz bilr,ilere göre HBV ·ile oluşı:ı.n 

:ıkut B tipi hepı:ı.titteki tipik, ~tipik aerolojik gelişim ve 

kronik B tipi hep'l.titteki serolojik gelişimleri Şekil 2,3,4' 

de özetlenmiştir(9) • 

.[ Semptornl:1r : l 
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/ 
~ 

/ 
-,.,,,,,.--- .,,.. -q 

.:,.. ..... / ' . ' IgM Ant:İ. . ..:.HJ3c' 
\ /'. HBsAg 

\ () 

/ \ / 
\ D 

, ,,.-· ·-. ~ I 
/ \' o . ' v . 

o\ '· Anti-HBe 
/ \ ........... 

i) \. - • -. -

/ ' 
u ' "' ..... ----

..... 
HBeAg 

DNA-P 

o 1 2 12 24 

Bul:ı.ştıı.n sonr'l.ki A.Yll\r 

Şekil 2. Akut B tipi ~epA.tit'in Serolojik Soyri. 
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/ İkter j 

/ Semptomlrı.r/ 

Anti-HBs 
~__..,.·-o-""" +-.ı> -a -c:.ı .. 

7 
.. _ 

_ ,,.... 
//) ••••• w • 

" .. 
• , ~ .,,,- --.. ....._ Anti-HBc 

" \ 
\ 

\ 
f HBeAg o 

? \ IgM Anti-HBc 

\ o 
I \ 

l:ı 

! \ 
\ 

---~--'- -' c 
' l Ti 

2 3 4 
A;vlAr 

5 6 12 

Akut B tipi Hep'lti t 'te Atipik Serolojik Seyir. 

jsemptomlar j 

[ 

-. . 

' 
~· 

... . . 
Anti-HBc . . 

. . . . . 
HBsAg . / \ 

• " ' IgM Anti-HBc 
'/ \ 

HBeAe 

\ 
HBV DNA ve DNA Polymer~se 

AI,~ 

' '-... ~, -- ---- / , 

. .. - "' .. 

-·,...,... 

~] 

/Anti-HBe 

I 
~o~ı.ı.-.~2.__3_._~4~5--~6~/l-'-1~2.___3..___4,__~5~~6~7..ı-.-l..8--ı9 

AylRr Yılln..r 

• f .. ' ~ 

Şekil 4. Kronik B Tipi Hep"tit'in Serolojik Seyri. 
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T:ı.blo 1: HBV'nun ~1orolo.ıik ılö!:torgolerinin Yorumu. 

,....._ - •. 

HBol\g Anti-HBs Anti-HBc 
1--·-

HBoAB Anti-HBe YOHUM 

IgM İgG 

~ ~ <I ~ ~. ~ Sı:ıel ıklı kişi. HBV 
...:;_şıaı olmıısı gerekir • 

<I + ~ ~ <I ~ HBV'ye kıı.rşı ı:ışıl:ı.nmış 

~ <I + ~ 9' <I HBV infeksiyonu öncesi 
(~kut ya dR preklinik 
dönem). 

+ et <I i <I <I Ak;ut HBV enfeksiyonu 
bıislllnnıcı 

+ ~ + ~ ~ 9' Akut HBV infeksiyonu 

~ + + ~ ~ <I Akut HBV infeksiyonu 

--~---- ... 
+ ~ + <I + <I Akut HBV inf. (Yüksek 1 

infekti vi te ) • ı 
el <I ~ G~ç Akut veyi'\ kronik + + + 

1 1 HBV inf.(Düşük inf~). 

+ r;, ~ + + ~ Kronik HBV (yüksek 
infekti vi te). 

1 ~ ~ ~ HBsAg'den Anti-HBs'e 1 ... + + + 
t serokonversi;yon olıı.yı. 

1 
~ ~ + ~ ~ ·~ Akut HBV infeksiyonun-+ dR window period. 

<I 
1 

+ + 0 + ~ HBV infeksiyonundı:ı + 
iyi h~ şme dönemi. ---

<I +· <I t <I ~ HBV infeksi~'onunda. 
iyileşme 

~ ~ ~ + ~ <I Evvelce geçirilmiş in~ 
·+ rrn,v inf .d11. iyileşme. 

+ 0 <I + ~ ~ HBsAg tl"\şıyıcısı 

--
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HBV'unun T;:mısı : 

PA.tolojik numuneler ve serum örneklerinde HBV'u ile 

ilgi 1i ::ınti jenlerin veyrı. prı.rtikl.ll lerin direkt mu nye nesi 

için; immunofloreo rı.ns, irnmunoporoksidl'\Z boyrun.<ı. ve elektron 

mikroskopisi kull::ınılır(7). 

HBV 1 nun biyolojik ı:ır:;ı.ştırılm,ı.sınd:ı deney h:ı.yvflnı ola

r"lk şompanzeler ve diğer prim1'tlıı.r kull::ınılm"lkt::ıdır. 

Serumdıı Hep'l.ti t B Mti jeni ve ımtikorl A.rının A.ra.ştırıı-· 

mrı.sındrı. değişik birçok teot kllllrı.nılml'\ktrı.dır. Bu testler şun-

1 ;u-dır ( 5, 7): 

ı- Ag<ır jel immünodiffuzyon (ID), 

2- Counter zıt yönlü immünoelektroforez (CIE), 

3- Reoforez, 

4- Pııaif lA.teke ı:ıglütinA.syon (PLA), ·· 

5- Pl\Bif hemflglutinl'\syon (PHA), 

6- Komplemqn birleçmesi deneyi (KBD), 

7- -İmmun elektron mikroekopisi ( IEM), 
8- İmmunofloresMB mikroskopi ( IFM) , 

9- R<ı.dio İmmuno Asflrı.y (RIA), 

10- Enzyme linke~ immunosorbent Assı:ıy (ELISA). 

YukrırıdA. belirtilen testlerin her birinin diğerine gö

re duyA.rlılık, spesifiklik, b<ısitlik ve fiRt yönünden bRzı ıı

VA.nt::\j ve dezavant::ıjll\X'ı bulunmnktlldır. 

Asar-jel difflizyon testi HBsAg nr8.Ştırmrı.sı için mevcut 

olı'\h testler içerisinde en az duyıu-lı olNııdır. İmmunoelekt-
" 

ron mikroskopisi duyı:ı.rlı bir testtir, fAkA.t rutin teşhis me

todu için pratik değildir. RIA ve ELISA testi dl'l.hq duyarlı 
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oldu(\"Undı:ın bugün Y"wr,ın ohrı-ı.k kullrı.nılmrı.ktı\dır. RIA dicer 

tflstll')ro göre çok dNın. du~rı:ırlı ve speaifiktir. Son zn.mı:ı.n-

1 n.rdı:ı RIA'nın yerini ELISA testi n.lmıştır. RIA'dn. rnd.yna

yon tehlikesi, kitlorinin kıan. ömürlü oluçu ve n.yrıon. rnd.

yo izotop sıı.yıcısı ( gıı.mm::ı counter) nıı. ihtiyn.ç duyulmMı gi

bi nedenlerle ELISA testi RIA'ya tercih edilmektedir.ELISA 

testinin herh'lhgi bir ln.born.tuvn.rd;:ı. yapıln.bilir olm::ısı, 

kitlerin uzun ömürlü, sonuçlıı.rı deeerlendirmenin kolay, 

çı:ıbuk ve gözle de yn.pıln.bilmosi, özgül ve duyn.rlı olmn.sı 

n.yrıcn. tercih nedeni olmı-ı.ktrı.dır (7,15,16,17). 

EPİDEMİYOLOjİ 

Hepqtitler 2000 yıldı\n beri bilinmektedir. Endemiler 

ve b-:ı.zen de epidemiler yPo.prı.rı=ık, milyonlrı.rcı:ı ins<ının hn.stn.

l'lnmn.sınn., binlercesinin de ölümüne yol n.çmıştır diyebili-

riz. 

Hepn.titlerin eskiden beri t'\nınmıç olmR.sınn. krlrşın eti

yolojisi 1 epidemiyolojik nitelikleri ve di~er özellikleri, 

n.nc~< son 20-25 yıldn.n"beri etrn.flıcn. bilinmektedir. Hepati

tin semptoml'lI'ı, virusun yn.ygın oldu{;u orn.ndn. değildir. Hııs

tA-lık belli belirsiz eubklinik olFU'Ak seyreder. PAk1'1.t önemli 

oln.n insn.nlA-rın taşıyıcı olmaln.rıdır. Taş~yıcıl<ırın toplum 

sn.ğlığındn.ki önemi, epidemiyolojik ve serolojik birçok araş

tırmıı.lı:ı.rln. ortA.yn. konmuştur (1). HBV t~şıyıoıln.rındn. hepato

sellüler CA. gelişme riskinin, tn.şıyıcı ol~n.yn.nln.rn. nn.zarn.n 

200 misli dıtlı.n. fazll\ oldu{~ r,özleıuniştir. :Siroz ve hepa.tosel

lüler Cn. n.rn.sındn. d~ sıkı bir ilişki oldu~iu n.nlnşılmıştır. 
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HBV'u infakta ins:ı.nl-ırın, b:".lştıı kı'lh .olmnk üzere idrR.r 

sııfra, gözyaşı, tükürük, semen, vajinal sıvılar, anne sütü, 

ter gibi vücut sıvılnrındıı. bulunur (4,7). 'Ancnk kıı.n dı~ın-
, 

d;ıki dieer sıvılarda n.ntijen konsıı.ntr:ı.syotll:ı.rı genellikle 

h <ı.st n. kı:ı.nınd 'lkindon d :ıh" düşük tür. 

Bugüne k:ı.dar hep<ı.tit B'nin başlıca; kan vey:ı. kan ürün

leri transfüzyonu, HBV ile kontrunine enjektör, iğne ve bun

l:ır değiştirilmeden yapılan aşı, diş çekimi, diş ted'lvisi, 

cerr"lhi müdl'lhııleler gibi yoll<ı.rla bul;ışabildiği bilinmektey

di. Günümüzde bunlarrı ek olru-n.k pn.rentera~ olmrıyıı.n geçiş 

(oral 1 veneral), böcek ısırm;:ı.aıyla da bulrıı,:ma oldu{~ı:ı bildi-

rilmi ştir. 

Sı'llgınl::u-; bul;ışlı enjektör ve iğnelerin kull;:ı.nıldığı 

h:'lstalar, topluluklar, seksüel ilişkiler sonucu, fekal-oral 

olar~, homoseksüel ilişkide bulunanlarda, ±.v. ilaç ve 

uyuşturucu kullananlı:ır IU'R.sında meydana gelir. 

HBV'nun önemli bir geçiş yolu da do&"UmllU' eanaaında 

bebeklere geçiştir. Anne HBV'nu tıı.şıyors;ı ve HBsAg ve HBeAg 

pozitifse bebeğe Geçiş orıını yüzde 40-70 ı:ı.raaındadır. Bebeğe 

geçişin bir başka yolu da, ıı.nnelerin mıı.maları önce kendile

rince çiğnonmesi ve lokm-ıl'lrın sonra bebeklere yedirilmesi-

dir(l). İntrauterin hayatta bulagma hıı.mileliğin ilk ikinci 

ıı.yı ndan önce yrı. d:ı. üçüncü nyında ı:ı.nne AHB olduı;tlndrı. sık gö-

rülür. 

Hep:ı.tit B infeksiyonu her y:ı.şta meydnnıı. gelebilir. 

Mevsimlerle ilr,iai olm'lyıp, bütün yıl boyuncı:ı. görülür. Bütün 

düny<ı.da yayeın bir h~st~lık olan hepatitin insidansı coğra-

fik lokıüizasyona göre değişir. ABD'de yR.pıla.n bir epid.aniyolojik 
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Ç<'ılıçm:ıdı:ı B'lğl:ı.m 1000 kişinin 1 ile 5'inin HBsAg portörü oldu

G"U ort"l.y:ı konulmuştur (7). 

Tüm düny'l ülke lorincle hep:ı.ti t B insidı-ı.nsı, hepı-ı.ti tli 

h'lstı:ıl~l::ı. temns halinde olıuı, enfekte knn, kı:ın ürünleri ve 

vücut s::ı.lğılarıyl::ı. y::ı.kın temııs h::ı.lindeki; h<ı.stı:ıne personeli 

( doktor, hemşire, 1'1.borıınt ve hnstı:ıb::ı.kıc~lnr ), diş hekimle

ri hı:ıatnlığA. y::ı.k:ı-ı.lnnm::ı. ve bul::ı.çtırm::ı. ı-ı.çısındnn özelliklo risk 

nl tındı:\dırln.r. Bu grupl ı-ı.rd::ı. "B" virusu oldukç:ı:ı yı:ıygındır. 

KORUNM~ VE KONTROL 

HBV infeksiyonlıırının YA.Yı;ın olmı:ısı ve ciddi patolojiler 

oluşturml'lsı HBsAg portörlük orıuıının artı:ı. dereceden fazla oln.n 

ülkemizde korunmayı çok önernli kılmııktııdır. 

Bütün diğer infeksiyonl~rdı:ı oldub"U eibi vir::ı.l hepı:ıtitler

den de korunml-\k için hı:ıst::ı.lığın infeksiyon zinoirini çok iyi 

bilmek ve bu zincirin en uygun h::ı.lk::ı.sınd::ı.n kop::ı.rın::ı.k gerekir(ıB). 

Vir::ı.1 hep'ltit B'de infeksiyon zinciri şöyledir : 

1- Etken: HBV 

2- Rozorvurır veyn. infokniyon k~;vnl\~ı ı HBV ile infekte 

ina::ı.n k"Ul ve knn ürünleri, çeşitli vücut ~ı:ılgı ve çıkıu-tıl:ırı. 

3- Rezervu::ı.rd::ı.n y::ı. d::ı. infeksiyon k::ı.yn::ı.eındıuı çıkış : Krın 

trnnsfüzyonları ve ç~şitli vücut sn.lr,ıl::ı.r~nın do~işik şekilde 

dış:ırı A.tılıml::ı.rı ile. 

4- Yeni kontıkçıyn tı-ı.şınma : Enjekeiyonl::ı., pleeNıtı:ı.l yol-

1 a, cinsel ilişki ve hı-ı.st::ı. kişiye ait eşy~lnrın kull::ı.nılm::ı.sıy-

1 A.. 

5- Yeni kon::ı.k:çıy:ı giriş :P~enter::ı.1,cinsel ve vertiknl, 

fek:ıl-orn.l yolla.. 
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6- Yeni kon"lkçının duy:u-lılığı : Kişinin infeksiyon~ 

kr-ı.rşı duyr-ı.rlı olm~ı gerekir. BA.ğışık kişilerde hı:ı.stlllık 

oluşmıız. 

Anlr:ı.şılııcllğı Uzere HBV infeksiyonu riski llltındAki 

kişilerde önlem "lınm"\sını s"f,l::ı.m::\k, geçiş yo11'1rını kı:ı.pıı

m:ı.k, du~r"\rlı kişi lori bı:ığışıkhrn:ı. ile infeksiyonn. drençli 

h"l.le getirme ve çevresel f~törleri kişi lehine çevirme bu 

infeksiyondM korunrnMın temelini olur.:turmlll<tr:ı.dır. 

HBV infeksiyonundR.n korunmR. yolln.rı şunlR.rdır : 

a) Pı:ı.sif Korunma : Son zıunllnlR.rda özel olllrruc ha

zırlımı:ı.n ve PHA metodu ile 100.000'in üzerinde Anti-HBs tit

r8sine sahip globulinin HB infeksiyonunu önlemede etkili ol

dUb'"U görülmüştür(7). İ~feksiyon veyi'\ infekte enjektör iğne

leri ile virus a.lM kişilere virue A.ldıktım sonra.ki 48 ErnR.t 

içerisinde Hl3 immunglobulini (HBIG) 0.05-0.07 ml/kg. uygu

lanm:llctlldır. İnfeksiyon llldıktım sonra 11 Pdst expoeure 11HBIG 
' 

ile ı:ı.ncruc yüzde 70 orruıındA. 6-8 R.Y kP..dnr korunma EHığlR.nır 

(11,19,20,21). AyrıcR. lIBV ile infekte vay~ gebeliğin üçün~ 

cü trimestri esn"sındR. AVH infekeiyonunP.. tutu) muş ımnelerin 

bebeklerinin pR.Bif olll-rP..k bı:\~ışıkl,,,nmrı.eı ~ıwsiye edilmekte

dir. AncP..k ideR.l korumll bebeğe p~if ve ~tif bR.f,ışıklığın 

birlikte y"\pılmr:ı.sıdır. Perinlltr:ı.1 infeksiyon" mR.ruz knlruı 

bebeklere dof,u~dr:ı.n hemen sonrP.. intrrunUsküler oln.rnk bir 

kol" ( deltoid kR.s::ı. ) 0.05 ml/kg. HBIG, diğer kol" d::ı. n.ynı 

::ı.ndı:ı. o. 5-1 ml. RekombinR,nt DNA ı>.şırn yı:ı.pılmR.lıdır, bir ny 

nonr~ ikinci, ::ı.l tı R,Y sonr::ı. d;;. Uçünci.i ı:ışı ·uygu.lı:ı.nmı:ı.lıdır. 

(11,14,21). 
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SekaUel temı:ı.s aonr~sı korumıı. için en kıaA. zamR.nda, tek 

doz 0.06 ml/kg. HBIG ve yadi gün içinde d9, ilki olmıık Uzere 

Uç doz R.Şı şeklinde yıı.pılmalıdır. HBIG ve 
0

R.Şının beraber uy

gul11tun'la1 durumundn. bunln.r t'R.rklı yerlere :u;vgul11nmn.lıdır(21). 

b) Aktif KorunmR. : 

HepAtit B Aşısı üzerinde son yıllardn. yıı.pılnn Çll.lışmıı.-

' 
ı~rdA gelişmeler kn.ydedilmiştir. Dünyn.nın '.birçok Ulkesinde 

HBV ıı.ı;ıısı inaıı.n plı:ı.zmıı.sırıdıı.n hrı.zırll'\nmııkt~ ve kullıı.nılmı>.ktn

dır. Plıı.zmll kronik HBaAg portörlerinden nlınır. Bıı.zı · ıı.şılar 

HBeAg pozitif veyıı. ner,'ltif olnn HBsAg portörlerinin plıı.zmn

sındıı.n hıı.zırlnnır. ABD'de ıı.şının emniyeti ve koruyucu etkisi 

üzerindeki çalışmllln.r olumlu sonuç vermiş~ir (20). Heptavroc-B 

ıı.dı dıı. verilen bu ıı.ş1' 1981 yılındıı.n itibıı.ren sntışa çıkıı.rıı-· 

mış ve 1982 1 de birçok Ulkede geniş kulln.~a alımı bulmuştur. 

Diğer bir aşı da PR.steur Enstitüsü tru-ı=ı.fındım geliştirilen 

HEVAC-B PREıteur aşısıdır(20,22). 1979 yılındıı.nberi kulln.nıl

ml'\ktı:ı.dır. Bu ıı.şının hı:ı.zırlıınrnPJ>ındn. HBe.Ag bulunmR.yan HBsAg 

portörlerinin plıı.zmAsı kullıı.nılmııktndır (20). ( Heptavax-B 

de ise HBeAg negatif veya pozitif plazmalnr kullanılır). 

İkinci jener'lsyon HB ıı.şılnrı üzerindeki çalışmll.lA.r de

Vı'lJ'l1 e+.moktedir. Bnzılıı.rı ise, insnnlnrdll. kull11nılmA.ğn bnşl11n

mı::tır. Bunl:ı.rdM birisi m:">oyıı.d"n elde edilen recombinnnt DNA . , 
hepr-ıti t B :ı.çıaıdır. Piyr-ısııdr-ı Engeri:ıc-B ismiyle sl'ltılmııktıı. ve 

1987•den beri kull1-1nılm'lkt~dır. 

Yuk1U'ıd1-1 belirtilen pl~zm1-1 k~yn'lklı ve reoombinant DNA 

teknolojisi ile hr-ızırl~nr-ın r-ışılr-ır gUvenli ve yüzde 95-100 o

r1-1nında bağışıklık sıığl:ır, b1-1f,ışıklık ortl'\lıun1-1 5 yıl sürer. 
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Aşı uygulruna.eı intrı:unüaküler olup en iyi tA.tbik yeri 11 Deltoid11 

kasıdır. KruıamA.ya eGilimli oln.nlA.rda, kRs içi ka.nrunalara se-

bep olabileceğinden aubkutruı uygula.nabiliX:• ·Ancak, mecbur kal

ml\Ci.ıkçı:ı. bu uygulAll11\yı:ı. bıış vurulmamdıdır. (20, 21). Bu A.Şıllll' 

deltoid kns içine 0.5~1 ml. üç doz (o, 1 ve 6. ııylı:ırda) veya 

dört doz (o, ı. 2 ve 12. A.yl::ı.rd~) uygulı:ı.n~r. Beş yılda bir 

rapel y::ı.pılması gereklidir. Yeterli korunma için aşı ile elde 

edilen Anti-HBs'nin 10 IU/ml'den fazla olmı:ısı gerekmektedir(17). 

Önemli y:ın etkileri bildirilmemi~tir. Lokl\l ol::ı.rı:ık kızarıklık 

ve sertlik meydana gelebilir. Diğer aşılnrdı:ı. olduğu gibi,çok 

n~dir de olan aşırı duyarlılık, a.nafll\ktik bir reflksiyon olu

şnbilirse de epinefrin ile önlenir (21). , 

HBV infeksiyonunun yayılmı:-ısının önlenmesinde önemli yol

l::ı.rd:ın birisi özellikle risk grupl:u-ının n.şılı:tnmllsıdır. 

Portörlüğü ortı:ı. dereceden fıızlıı olıın ülkemizde nşılMl\

cflk başlıca risk gruplnrı 

ı7 Sa.ğlık personeli Öze 1 likle 1ı:ı.boratuvı:ır 1 hemodiyaliz 

personeli, cerrahlar, diş hekimleri vb. gibi kım veya. diğer 

vücut sıvıları ile temı:-ısA. gelenler. 

2- H:BsAg pozitif ruıneden doğan bebekler. 

3- Hemodiyaliz hastalı:u-ı, sık kan ve kruı ürünleri verilen 

h ı:ıst ııl ar ( hemofili , tal Rsemi vb. ) • 

4- H:BsAg portörleri ile heteroseksüel, homoseksüel temı:ıs 

edenler, İV. uyuşturucu ba.ğımlıl arı. 

5- H:BsAg portörleri ile evde temas edenler, H:BsAg portörU 

olanln.rla ı:ı.ynı sınıftı:Uci geri zek~lılm'. 
1 

AşılanA.cak kişilerde serumdl\ önoe A~ti-HBe, Anti-HBo 



-29-

ve HBsAg b::\kılmnlı, hepsi nor,ntif oldu6i-u ~runnn nşıl~-hmnlıdır. 

Anc::\k 1 Anti-HBs pozitif ol::\nl'l.rdn A.nti-HBc'de vı:ı.rs;:ı. ki!]i bı:ı.

(lıı:;ııktır. Anti-HBs pozitif ol:ı.nlrı.rdrı Anti-HBc yoka!'\; kişi n

~>ılr-ı.nnıınsrı bq1rısıktır. Ki~ıi öncodon nşılı:ı.nm"'mıs 8 .-. n"ıl 
·J -:r ,_, • . , '' .,_, ıı.nm n.o ı 

gerekir (20). Gebelerde ffBeAg pozitif ve HBV-DNA pozitif ise 

hem HBIG ve hem de nşı ynpılmnlıdır (11). 

c) Korunrnıı.d:ı. diğer önler.ıler 

Hepı:ıti t bul::ı.şının temelinde kişisel hijyen yııtmnktı:ıdır •. 

Bu konudn gerekli dikkatin gösteri)mesi, ayrıcı:\ hıı.stnln.rda 

kullnnıl~ -"i.let ve gereçlerin mutl~ sterilize edilmesi ge

relr..mektedir. Di.a·poeabl mıılzeme kullı:ı.nımı, seksüel ili§k:i önlem

leri, kı:ı.n ve kRn UrUnlerinin ımcrue gerekli ve zorunlu durum

lı:ı.rd:ı. kullanımıdır. Zi:a çok duylU'lı yöntemlerle (RIA,ELİSA) 

HBsAg negatif bulunan donör kı:ı.nl:u-ıylı:\ bile postrı:ı.nsfUzyon B 

hepntiti oluştuğunu gösteren vRlc'allU' tesbit edilmiştir (17). 
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III. GEREÇLER ve YÖNTEM 

A. GEREÇLER 

1. Pipetler : 

R.. Ay~lR.nı:ıbilir mikropipet ; 10-50 ul, 40-200 ul 

( O:x::f'ord), 

b. Cam pipetler : 1 ml., 2 ml., 5 ml. , 

2. Pipet uçları: Bey~z uç (Kat No: 0920.). 

3. Aletler : 

a.. ELİSA cihn.zı Microplate Autoreader. Biotek model 

EL 309, 

b. Sekiz kR.na.llı, mikroçukurlu plrı.k: yıl<~yıcıaı Biotek 

EL 401, 

c .. Di ji tl'llli santrifUj 5000 devirli, : 

d • Be nm r:ı.ri , 

e .. 45°0 1 ye eyı:ırlıma.bilir etüv, 

f. Buzdolnbı, 
o 

g .. Derin dondurucu ( -20 C 'ye A.yR.rlı ) • 

4. Diğer Malzemeler 

:ı.. Tüp sporu, 

b. Pipet sporu, 

c. Deney tüpü ( 120xl0 mm.), 

d. Kurutma kağıdı ( 40X40 om.), 

e. Cam b'\lon ( 1 lt. ), 

'f. Siilf'ürik a.si t ( l veyR. 2 mol/1 t. ) , ·· 

g. Pl~tik penset, 

h. Balon joje ( 1 lt. ), 
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ı. Mazur ( 500 ml. ile 1000 ml.lik ), , 

i. Beherglaae ( 50 ml ve 2 lt.lik ). -

5- Kitler ve İçeriaindeki Maddele~ : 

a. Hepanoatika lf.BaAg Microeliaa eystem, 16x12 testlik 

kit ( Organon Teknik~ ) : 

- Çukurl.'U'l monoklon~l Anti-HBs (mouse) kı:tplı 12 çu

kurlu 8 strip bulun::ı.n 2 mikroelis::ı. plı:tğı ve 1 aili

kı:ı.jel kurutucu ı:tj~ poşeti. 

- Açılmış p:'\ketleri kı:tp::ı.tm:'\k için l ::ı.det klıunp ve çu-

buğu. 

- 23 ml. Konjugat ( Yaban turpu peroksidazı ile işaret

li koyun Anti-HBs ve koru;vucu olarAk: o.ı g/lt sinnrun

aldehi t ). içeren bir şişe.: 

- 100 mı. konsantre fosfat taınpo111.t i9eren bir şişe. 

Kullanmı:ı.da.n önoe 25 kez seyreltilir. 

- 20 OPD (Orto-fenilendiamin d.ihidroklorUr ) ve silika

jel kı:ı.psUl içeren bir kutu. 

- ı Ura peroksit tF\bleti içeren bir bilister ambalaj. 

- ı.8 mı. neg~tif kontrol ( Humrı.n HBsAg negatif serum, 

koruyucu: o.ı gr/lt gent:=ımiain sülfat ve 0.2 ml/lt 

sinnıınıııldehi t ) içeren bir biyoemniyet şişesi. 

- ı.8 ml. pozitif kontrol (0.5 ~ : 1 ıf HBsAg subtype 

ı-ı.a./ml. koruyucu içeren bir biyoemni;vet şişesi. 

x Pı:ıul Ehrlich Insti tude, li'rR.nkfurt, B::ı.tı Almı:ıny::ı. Reference 

Prep:ırı:ıtion • ::ı. uygun o lRrAk k!\li bre edilmiştir. 
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ı.8 ml. yüksek pozitif kontrol ( 10 ~ 2 rJX' HBsAg 

subtype a.d./ml. koruyucu içeren bir biyoemniyet şi

şesi, 

Altı a.<iet yRpışkl\n bımt, 
1 

b. Hepa.nostika Anti-HBs Mioroelisa sys~em, 8xl2 testlik 

kit ( Organo.n Teknika )' : 

- Bir adet şerit tutucu, her birinden 8 l\det, yüzeyleri 

kaplRnm"llllıŞ ~n-enkübruJyon şeridi bulunur. Her şeritte 

ı2:: test çukuru vR.rdır ve tümü saydivn bir poşet için

dedir. 

Bir şişe içerisinde 5 ml. H:BsAg solusyonu ( insan htic

re dizisinden üretilmi9 olup, H:BsAg alt tip ad'den 

ıo .!. tf=/mı. içerir. o.ı gr/lt gentrurıisin sülfat ve 

0.2 ml/lt. sinnı:ı.ınaldehit koruyucu oll\rıtl<: eklenmiştir). 

Bir adet bio-emniyet şişesi içerisinde 2.1 mı. Anti-HB8 

negatif kontrol ve koruyucu eklenmiştir. 

- Bir adet bio-emniyet şişesi içerisinde 2.1 mı. Anti-HBS 

pozitif kontrol ve koruyucu eklenmiştir • 

.. : Bir .. adet delikli yapışkan bant. 

Diğer Materyaller : Hepanostika HBsAg kiti ve bu kit 

için gereken tüm materyaller gereklidir. 

B. YÖNTEM : 

Bu a.raştırmı=ıda; 1989 yılında Üniversitemiz Arl\ştırmR HRs

tı:ınesinde çalışan 307 sağlık personelinden ve Üniversitemiz 

Diş H~kimliği F:U<:ültesinde çalışan 30 sağlık personelinden a

lınan k~nı.ı:ır, Üniversitemiz Tıp F::ık:ültesi Mikrobiyoloji Ana

bi lim dalındR HBsAg ve Anti-HBe yönünden EI,ISA yöntemi ile 

:ıc: Pı:ıu~ Ehrlich Insti tude ,Prankfurt, B.Aımanya Referance 
Prepar.<ıtion 1 A. uygun ol~r:ık knl.ibre edilmiştir. 
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incelemeye ı:ı.lınmıştır. 

Kı.ıtılı:ı.r; sı:ı.ğlık personelinin kol venasınd1Ul disposııble 

pl ı:ıstik enjektörle, ot0ril koşıılhrdn 5 ml. kR-dı:ı.r nlınmış ve 

Mı:ı.bilim dı:ı.lımızda serumu :lyrıl::ıra.k. steril tüpe konmuş Ve 
o 

test edilinceye kFtdfU'_ -20 C 'deki derin dondurucuda. eı:ı.klan-

mıştır. Kl'ln alını:ı.n her sıığlık pe.rsoneli iç.in anket formu 

dUzenlenerek hepatit B infekeiyonu ile ilişkili ·21 soru so

rulmuştur ( EK-1 ). 

Testler için Orgı:ınon Teknika firmasınca Uretilen Hepa

nontikll HBsAg ve Hep'l.nostik::ı A.nti-HBs Microelisıı system kit-

leri kullanılmıştır. 

Hepanostika HBsAg Microelisa Yöntem~ ı 

Testin Prensibi : Polistren mikroelisa strip 9ukurln.rı 

monoklonal koyun Anti-HBs'leri ile kFtpla.nmıştır •. Test numune

si böyle bir çukurdn. inkübe edildiğinde t numunede HBsAg mev

cut ise, katı fı:ı.zdF-lki antikorlı:ı.ra bnğlı:ı.nır. Ardından yabı:ı.n 

turpu peroksidllzı ile işı:ı.retli ikinci bir koyun Anti-HBs'leri 

ilave edilir. Pozitif reı:ı.keiyonda işaretli olan bu ıı.ntikorll\r 

dı:ı.hı:ı ön.ce oluşmuş oh.n ruıtikor/ruıtijen kompleksine bağl1:'.nır. 

İnk:Ubaayon sonunda enzim subetratla ren.ksiyona girerek çukur

da s~rı, turuncu bir renk oluşur. Numune HBsAg içermiyorsa , 

iş1-l.retli antikor bıığl~nmaz ve açık bir zemin rengi görülür. 

Reı:tktiflerin Sula.ndırılmRaı ve H~zırlanmaeı ı 

Teste başlı:ım™1ıın°önoe kitin içinde bulunruı reructifler, 

kontroller, strip poşetleri Ve test numuneleri buzdolabından 

çık~rılm-Rk od~ sıoruclığına getirilir. 



-34-

Konjugat ı Kull1U1ımR hRzır. 

Üre peroksit solüsyonu : Ure peroksit t~bleti 10 mı. 

distile sudR. tRml'\men çözUnünceye kRdrır kRrıştırılır. 

OPD solüsyonu : Plastik pensetle gerekli sayıda OPD 

tableti çıkarılıu-nk ( 1 tablet 1 strip içLn yeterlidir.) 

temiz bir şişeye konur. Her tRblet için 2~5 mı. distile su 

eklenir. Tabletlerin tamR1T1en çözünmesi için k1U"1U1lık bir 

yerde 15 drudka bekleılıilir. 

- Substra.t solüsyonu : OPD solüsyonunun her 2.5 mı.si

ne 100 pl. üre peroksit solüsyonu ilave edilerek substrat 

solüsyonu hrızırl::ınır. Bu solüsyon .kulla.nma RJlında. ta.mFUTıen 

renksiz olmalıdır. 

- Yık:ıma. solusyonu : Konsrıntre fosfat tı:unponu distile 

su ile 1:25 oranında. seyreltilir. Her strip için en az 50 ml. 

dilüe tı:unpon hazırl1U1ır. 

H0'p~ostika. H:BsAg mioroelisa yöntemine göre test şu şe

kilde yapılır : 

Tü.rn reııktifler, örnek serumlar ve diğerleri odR sıoaklı

ğınR geldikten sonra çrılıfm~vrı ba.şl1U1ır. Q6 çukur bulunan mic

ropla.te (plRk) Rlinır. Önce 2 veya. dA.ha. fRzla. pozitif kontre.1, 

2 veyR dA.ha. fa.zlı:ı. negatif kontrol ve 1 kuvvetli pozitif kont

rol serumu konula.cnk çukurll'll' belirlenir. :örnek serum ve di

ğer solüsyonlar plrığa. belli sırrıl:ırda. ve eşit IU'rılıkl:ırda. da

ğıtılmrılıdır. Testte şu sırR takip edilir : 

1- 100 pl. örnek serum ve kontroller tü.rn çukurltıra. dağı-

tılır. 

2- Plak üzeri yapı§ka.n bnntlrı örtülür. 
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3- :Senmıu-ide 37°c 'de 1 SA.at inkübe edilir. 

4- İnküb"l.syon sonund"l. tilin çukurlıır ~ıkivnA. cihazı ile 4 

kez yıkanır. Önce plıık yıkayıcı cihnzı ile çukurlRr aspire 
1 

' 
edilir. Aspir'lsyon sonrıısı her çukurıı 0.3 '.ml. dillle tA.mpon 

( dilile fosfat tı:ı.mponu ) ile doldurul"Ur. ~ işlemden en az 

30 eı.ıniye sonrı:ı sıvıyı tekr!U' ı:wpire edere.k bu işlem. 4 kez 
' 

tekrA.r edilir. Son A.spirR.sy~ndı:uı sonra., • a.bsorb~n kf\ğı t ile 

pll'lk kurulA.nR.rak yıkFl.l'llA. işlemi tMJR.mlR.nır~ 
1 

5- Çukurlru-R. 100 pl. konjugat solUs~onu dRğıtılır. 

6- Pl Rkl .wın üzeri yR.pışk.<:m bı:ı.ntl a. Brtüllir. 
o . 

1- II. İnk:Ubı:ısyon : Benmı:ı.ride 37 C1de l saat ink:Ube 

edili ı·. 

8- İ.nk:UbRsyondM sonra tüm çukurlar,. dR.lı.ı:ı önce yA.pıl

dıeı gibi 4 kez yıkA.nır • . 
9- Çukurlı:ı.ra 100 pl. aubstrı:ıt solUsyonu ilave edilir • 

. o .. 
10- Kı:ırr.ınlık bir yerde 20-25 C'de 30 dakika bekletilir. 

11- Bu bekleyiş sonunda 1 veya 2 mol/lt. sülfürik asit

ten 100 pl. ilave edilerek reaksiyon durdurulur. 

12- Fotometrik okuma : Okunıııdl'ln önce ELISA cihazı ha.VA.

ya karşı, pll'lkaız olı:ırıık: sıfırlanır. Reaksiyonu durdurduktruı 

ve okuyucu cihA.z sıfırlruıdıktı:ın sonrlllci 2 saat içinde 492 nm. 

da sonuçlı:ır okunur. 

13- Sonuçllll'ın Hes11planması : 

Kısaltmal:ır : S Test numunesinin absorbansı 

N Neg~tif kontroll~r 11bsorbansı or·-

talrunı:ı.eı. 

P Pozitif kontroller abscrbaneı or

t ı:ıl run run • 
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Cut-off ( negatif-pozitif değerler ortalaması ) değeri 
u 

hea~planmadan evvel, değerlerde pozitif ve negRtif kontrol-

ler için çık::uı ruıormrı.l değerler VR.rsa elimine edilir. 

1) Negatif kontroller ~ 0.5 (N öt- P), 
1 
1 

2) Pozitif kontroller ( 1.4 'N 

3) Pozitif kontroller <: 0.5 (N + P). olmalıdır. 

Eğer; N < 0.400, P-N) 0.,100. ise ve kontro~lerin ye.rısındf\n 

azı elimine edilmiş ise test geçerlidir. qut-off değeri 0.5 

(N+P) olm!ll.ıdır. 

Bir numune; S) Cut-off değeri ise PQZİTİF 

S ( Cut-off değerinde ise NEGA.TİF'tir. 

Hepanostika Anti-HBs Mikroelisf\ Yöntemi : 

Testin Prensibi : Anti-HBs ile ön-inkUbıuıyona tabi tu

tulı:ı.n HBsAg nötrR.lize olıırı:ı.k, Hepruıoatika lffisAg'de reı:ı.ksiyon 

vermeyecek hale getirilir. Bir test numunesinde Anti-HBs'nin 

vR.rlığı 1 belli bir miktarda HBsAg ile oluŞabilen renkteki 

azalmayla kendini belli eder. 

Testin Yapılışı : 

ı- ön-inkübasyon şeritlerinden gereken sayıda alınır. 

2- örnek serum ve kontroller için kullanılacak test 

çukurl;:ı.rına 50 pl. HBsAg solusyonu konulur. 

3- Çukurl::ı.rR 2 veya daha fazla Anti~HBe negatif kontrol 

ve 2 veya daha fazla ıınti-HBs pozitif kontroller ve örnek se

rumlardan 150 pl• eklenir. 

4- Şeritler bir b11ntlı:ı. kl\pr.ıtılır, hR.fifce vurulı:ı.rı:ı.k bı.-

rıçmıı sı:ığlanır. 

5- 37°C 1 de 16-24 saat inkübe edilir. 



-37-

6- Örnak serıım ve kontrolleri içeren ön inkübasyon 

şeritlerindeki her çukurdP-.n 100 pl. sıvı Hepn.hOstika 

HBsAg Mikroelisa şeritlerine Aktıırılır. Her numune için 

yeni bir PiPet ucu kullRh.ılır. 

7- Şeritler yeni bir yapışkan b~ntlR örtUlUr. Ben

m~ride 37°C 1do 1 o~~t inkUbe edilir. 

8- Tüm çukurl ..,... ( ....... 4 koz. yık~nır~ HBsAg testinde ol-

duğu gibi ) • 

9- Her çukura 100 pl. konjugat solusyonu konur. 

10- Şeritler yapışk::m b~ntln. örtUlUr. BenmRride 37°0• 

de 1 sa~t ink:Ube edilir. 

ıi- TUın çukurla.r.4 kez yık~nır. 

12- Her çukura 100 pl. substrat solüsyonu konur. 

13- 20-25°C 1 de odRda 30 d~ika bekletilir. 

14- Her çukura. 100 pl. 2 mol/lt. H2sq
4 

eklenerek reak

siyon durdurulur. 

E'fjlSA cihazı ile 15 dakika. içinde sonuçlar 450 nm. 'de 
" fotometrik ola.rl\k: okunur. 

Test sonuçlıu-ı saptı:ııunı:\d.ıuı önce negatif ve pozitif 

kontrollerin değerlerindeki sapmalar elimine edilmelidir. 

Kısı:ı.l tmı:ı.lar : 

N : Anti-HBs negatif kontrollerin ortnl11.1nı:ı. abeorbRnsı. 

P : Anti-HBs pozitif kontrollerin ort~l11.1nR abaorbı:ı.naı. 

S Test numunesi. 

Kontrollerin ortalı:ıınR absorbA.nslRrı ~esaplanır. Şu sı-
' 

r~ya eöre aşaeıdaki değerler elimine edilfrı 

1- Absorb~nsı) 0.5 (N+P) olan Anti-HBs + kontroller 



-38-

2- Absorbı:ınsı -' 1.6 P olnn Anti-HBs .negı:ıtif kontroller. 

3- Absorbı:ınsı ~ 0.5 (N+P) olım An.ti..:.HBs negatif kontrol. 

P (0.500, N-P) 0.250 ise ve kontrol~erin yl'\rısındı:ın nzı . 
elimine edildiyse test r,eçerli knbul edilir. Cut-off ,. 0.5 

(N .. P) ol <ı.rAk hessıpl<\nır. Bu hesr\pl<ımnrul\l'n .eöre, test som1Çlfr

rı : S ~ Cut-of:f def;eri ise, Anti-lrBs POZİTİF'tir. 

S) Cut-off·'değeri ise,. Anti-HBa NEGATİF'tir. 

Test sonuçlıu-ı fotometrik olnri:U<: okuriduğu gibi gözle de 

okunnbilir. Örnek serum çukurlı:ırı içindeki renkle, kontrol 

çukurlıırı içindeki renkler kıynaln.M.rAk sonuçlnr değerlendiri

lir. 

İstı:ıtistiki An11liz : 

SonuçlAr iatntistiki ıı.nı:ılize tı:ıbi tutuları:üc FU'alnrındı:üci 

ilişkinin önemli olup olmı:ıdığı arnştırılmıştır. Bu amaçla 

Ki-kıu-e {x2) ve z testleri yapılmıştır ( Hrnek bUyUklUğ{i 30'

dıuı fl'\zla olduğu için t testi yerine z tenti uygulanmıştır). 
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Atatürk Universitesi· Tıp Fakliltesi Araştırma Hasta.nesi 

ve ·Diş Hekimliği. Fakilitesinde çfıiı'Şalı 337 ·s~~ıık: · per~o~eÜ~

de JmV serolojik göstergelerinden HBsAg ve,Anti-HBs araş~ı

rıldı. 

İncelemeye t:il.ınıın 337 .ol~da HBV.serolojik göstergele-
, 1 " ~ . ' . 

rinden HBsAg ve Anti-H:Ss dA.ğılımı, sayı ve yüzde olarak: 

Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tııblo 2 ı İncelemeye Alınl'ln 337: ~'lğb.k Personelinde 

HBsAg ve Anti-HBs Dağia.l:Lmı. · 

Serolojik Pazi tif Negatif · · .. Toplam 
• 

Göstergeler Sayı % Sa.Yı. '% Sayı % 

HBsAg 46 13.6 291 ... . 86•4. 337 ıoo.o 

Anti-HBs 117 3.4•7 220 '65:.3 337 ıoo.o 

S~lık personelinin meslek gruplnrın.a. göre ~sAg ve 
. ' 

Anti~HBs göstergelerinin dağılımı Tablo 3 1te .gösterilmiştir. 
. '" 

T~blo 3 ı Meslek Gruplarına· Göre 33•f·oiguda HBsAg 

ve Anti-Hse Pıızi tiflik DSğılımı7 . 
' ~ • : t ' • ' '. ~ • • '.. • • . 

Mesle{ti 

ı',·· 

·Doktor. 

Diş.Hekimi 

Hemşire 

Laborant·· .. :· .. 

Olgu Sayısı . HBsAg 
SaY'ı · % 

150 18 12.0 
: 

28 " 2 7.1 
·ao 11 .13~7 

:.:JO::· ·5 16.6 
" 

.... 
Anti'.;.H:e~ Seropozi ti:f' 
S,ayf. ·, · .% Sayı fo. '. 

. :. 

5,2: ·34.6 70 46;6,::··· 

7 25.0 9' 32.ı.: 

. 25 .. 31.3 36 .4.5·0 
·12·· . 40.0·< 17 

.. 
56.6 

· Hastabakioı ·49 10 ' 20 ·4 ,. '. . .. 21 i42.9 '3i 63.3 
· !oplam 337 46 '.: 13.6 

~. ..,• -
·117_ '3·4.7, 163 

1 ... , •. 

. '. ·: ·' :':~ ·.:"'\ 
' ' . ' " ... 

' ',,·· 
.'.,.:..· ... 
. .. 

48.4 

.. .. 
"\' '•,· 

... 

.. 
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Sağlık personelinin yı:ış ortı:ılrvnı:ısı, meslekte geçen sUre ve sarı

lık öykUlerine eöre HBsAg ve Anti-HJ3s dA.ğılımı Tııplo 4'de r,örUlmektedir. 

rl1A.blo 4: Sağlık Personelinin YA.Ş OrtıılronA.sı Meslekte Geçen SUre ve 

sarılık Öykülerine Oöre HJ3sAg ve Anti-HBs İ>A.ğılımı: 

Meslekte 

Meolek Olgu Yaş Geçen S-ı.rılık 

Sl'\yısı Ort. OrtlllRJ'TIP.. Öyküsü HBsAg Anti-HBs 
Süre(Yıl) Sn.yı % Sayı % Sı:ıyı % 1 

Doktor 150 32 7.6 22 ~4~7. is 12.0 52 34.6 
Diş Hak .. 28 31 9.0 4 14.3 :2 7.1 7 25.0, 

Hemşire 80 23 5.8 5 6.3 11 13.7 25 31.3 

L:ı.1:ıor:tnt 30 35 12.2 3 ıo.o 5 16.6 12 40.0 

lhst '1.b::ıJcıcı 49 37 11.4 6 12.2 10 20.4 21 42.9 ---- --------·~· 

1'opl:un 337 31 9.2 40 11.9 46 13.6 117 34.7 

x: Yüzdeler a~tır yüzdesidir. 

YA.ş grupl~rına eöre 337 olgudı:ı. HJ3sAg ve Anti-HBs dağılımı 

'11::\blo 5 1de gösterilmiştir. 

T:ı.blo 5: Y-:ı.ş Grupl ı:u'ın.<ı. Göre HBsAg ve Anti-HBs Dağılımı~ 

YA.ş Olgu H:BsAg Anti-lIBs Seropozitif 
Grupl ı:ı.rı S 'lyısı % Srı,,vı 1~ Sn.yı ~~ Sayı % 

18-22 33 9.8 6 ıa.o 9 27.3 15 45.3 

23-27 93 27.5 14 15.1 34 36.6 ' 48 49.1 

28-32 82 24.4 1 8.5 17 20.7 24 29.2 

33-37 47 13.9 5 10.6 18 38.3 23 48.9 

38-42 48 14.3 8 16.6 29 60.4 37 77 .o 
43-47 18 5.3 2 ıı.ı 7 38.9 9 50.0 

48 ve + 16 4.8 4 25.0 3 18.7 7 43.7 

Topl~ 337 ıoo.o 46 13.6 117 34.7 163 48.4 

x: Yüzdeler s~tır yüzdesidir. 
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İncelemeye "lın~n 337 olp,unun cinsiyete eöre HBsAg ve Anti-HBs 

pozitiflik d~Gılımı Tnblo 6'd~ p,öoterilmi9tir. 

T-ıblo 6: Cinsiyete Göre HBsAp, ve Anti-HBs D~ğ-ılımı "; 

Olgu .HBsAg (+) Anti-HBs ( +) Seropozitif 
Gi nsi;vet 

S:zyısı % Sııyı % SRyı % Sayı % 

E!:'kek 204 60.5 31 15.2 10 34.3 101 49.5 
KBdın 133 39.5 15 11.3 47 35.3 62 46.6 

'l1oplll!n 337 100.0 46 13.6 117 34.7 163 48.4 

x: Yüzdeler satır yüzdesidir. 

Medeni hale göre 337 sağlık personelinde HB~Ag ve Anti-HBs pozi

tif dağılımı Tablo 7'de verilmiştir. 

x Tablo 7: Olgularda Medeni Hıtle Göre HBsAg ve Anti-HBs Dağılımı. 

Olgu HBsAg (+) Antit-HBs (+) Seropozi tif 
Medeni Hal 

% S"yı % Sayı: % % Sayısı Sı:ıyı 

BekR.r 98 29.0 16 16.3 37 37.8 53 54.1 

Evli 239 71.0 30 12.6 80 33.5 110 46.1 

Topl;un 337 100.0 46 13.6 117 34.7 163 48.4 

x: YUzdeler s~tır yüzdesidir. 



-42-

OlgulA-rın meslekte geçirdikleri siireye göre 'HBsAg ve A.nti-HBs 

d:q_~hlımı T::ı.blo 8'de verilmiştir. 

T~blo 8: Menlokte (Jeçirdikleri Süreyi'! Göre Oleul :ı.rın 

HBsAg ve Anti-HBs DA.ğılımı: 

Si.iı-e Olgu HBsAg· Anti-HBs Seropozi tif 
(Yıl) % S ıı:ıısı % SAyı Sııyı % SA.yı % 

l-5 140 41.5 23 16~4 43 30.7 66 47.ı 

6-10 98 29.1 12 12.2 29 26.6 41 38.8 

11-15 56 16.6 5 8.9 26 46.4 31 55.3 
16 Ve + 43 12.8 6 13.9 . 19 44.2 25 58.1 

'I'oplam 337 ıoo.o 46 13.6 117 34.7 163 48.4 -:x:: YUzdeler s;:ı.tır ylizdesidir. 

İncelemeye ~ıınA.n 337 sf\~lık personolinin ÇA.lıştığı servislere 

göl:·e HBsAg ve Anti-HBs pozitifliğinin dağılımı TA.blo 9 'da. görlilmekte

dir. 

T::ıblo 9: Sağlık Personellerinin ÇAlıştıklArı Servislere Göre 

HBeAg ve Anti-HBe .:ıı: Pozitiflik Durumu. 

Sn.,yı HBeAg Anti-HBe Seropozi tif 
Çı:ılıştığı 

SA~rı % Sf\yı :% Sı:ıyı % Servis ' 

Dahili Servisler 111 14 12.6 40 36.o 54 48.6 

Cerrahi Servisler 92 15 16.3 30. 32.6 45 48.9 
L;:ı.bor Atuvıırl l\l:' 106 15 14.2 40 37.7 55 51~9 -
Diş Hekimliği 28 2 7.1 7 25.1 9 32.2 

rI'oplam 337 46 13.6 117 ~4·7 163 48.4 

:x:ı Ylizdeler Bf\tır yüzdesidir. 
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HBsAg ve/veya. Anti-HBs pozitif olı:uıll\l"da, Rileeinde sarılık 

hikayesi olanl~ın dağılımı ise Tablo 10 'da verilmiştir. 

' 
' 

Tablo ıo: Aile Fertlerinde SIU'ılık Geçirme Durtimunun HBaAg ve/veya 

Anti-HBa Pozitifliği ile İlişk~ai~ 

Aile Fertlerinde Olgu HBaAg 
... 

Anti-UBa Seropozi tif 
Sı:ırılık Hikı:ı.yeai Sayısı S11yı % Sa.y:ı- :% Sl\yı % 

68 9 . 13.2 24 ' Var 35.3 33 48.5 
Yqk 269 .37 13.8 93 34.6 130 48.4 

Toplı:un 337 46 13.6 117 34.7 163 48.4 

x: Yüzdeler satır yüzdesidir. 

Son altı ay içerisinde onjekaiyon yaptırıp yaptırmadığına göre 

olgulı:ı.rda HBsAg dR.ğılımı Tablo ll'de görülmektedir. 

1:'ı:ı.blo 11: Son Altı Ay İçerisin~e J<;njekeiyon YllptırmR Durumuna 

06re Olgultri'da.'HBdAg Dağılımı. 

Enjeksiyon HBaAg (+) HBaAg (çi) Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Yaptırı:ın 15 ı5.o 85 85.0 100 ıoo.o 

Yı:tptırmı:ı.y::m 31 13.1 206 86.9 237 100.o 

ToplMl 46 13.6 291 86.4 337 100.0. 
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Son altı 11y içerisinde diş çekimi vo/veyr:ı. tedıı.viai 'yı:ı.ptırmış 

olıınl'1.l'da HBsAg dağılımı rra.blo 12'de verilmiştir. 

T~blo 12: Son Altı Ay İçerioinde Diş Çekimi-Tednviai· Yıı.ptırmıı. 

Durumunı:ı. Göre Ol~lnrda HBsAg Daeılımı 

Diş Çekimi- HBsAg (+) HBsAg (~) ToplA.m 

Tedııviai Sı:ı.yı % ·sayı % Sı:ı.yı % 
Y11ptıra.n 11 11.5 85 88.5 96 ıoo.o 

Y. aptırmayan 35 14.; 206 85.5 241 100.0 

" 

Son ~ltı A.Y içorieinde herhl\tıgi bir oorrl\hi mlidl\h~le goçirip 

Beçirrnediğine göre olgulrırda HBsAg dA{l;ılımları Tı:ı.blo 13'te görül

mektedir. 

------...... 

Tı'lblo 13: Son Altı Ay İçerisinde CerrM.i Müd"1ı~e Geçirme Durumuna 

Göre Olgularda. HBsAg Dıleılımı 

Cerrı:ıhi HBsAg (+) HBsAg (~) Topl ı:ım 

MUd ::ı.h rıle Sııyı % Sl'l.yı % Sıı.;yı % 
Yapıl;:ı.n 1 8.3 11 91.7 12 ıoo.o 

Y11pılm<ı.yan 45 13.8 280 86.2 325 ıoo.o 

To pl :g.m 46 13.6 291 86.4 337 100.0 



V. 'l'ı\H'rIŞMı\ 

ı\t~türk Üniversitesi Tıp F::ık:Ultesi ve Diş Hekimli~i Fı:ı.k:Ul-
' 

torıi nde ç ıı.l lÇ'1n 337 fM.i'~lık r.cırAone li nde HB~ serolo .]ik göntorr,e-

leri ndon HBı:ı Ae ve ı\nti-HBs vr:ırlığını ::ır:ı.şt1rdıcımız çı::ı.lıçmıı.mız

d:>., incelemeye ::ıldığırnız ol{~lıırdıı HBaAg p~zi tif olgu arıyıaı 

46 (~~13.6); Anti-HBs pozitif ol{;n A11yısı 117 (~'o 34.7)i seropozi

tiflik ise 163 c~; 48.4) obrı:ı.k bulunmu:;tur. 

Dün~rı.nıtı çoı;ıi tli bö lı~HJ.eri nde yrı.pıl-ı.n cyı.lışrnı:ı.lı:ı.rd::ı. HBV' -

nün ciddi hop~ti t form hrın:-ı yol ::ı.çtığı, ~ut ve kronik hep'1ti

ti oin, airozul!l ve primer hep:ı.tosellüler kı:ırainomnnın mn.jor sebe

bi olclu 1;;u r~örıtori lrniı;ıtir. Gtinilmiizde dliny~n 200-300 milyon ;ırn

nı nd::ı., Tiirkiye 1 de 4-5 milyon (nüfusun% 4-ll'i) HBeAg t~.şıyı

cısı oldui_~nu y:ı.pıl'1n rtr'\r,ıtırrn:ı.hr göstormoktedir (1,4,17,23). 

Türkiye bu ora.nllll' ile HBsAg tı:ı.şıyıcılığının ortn derecede yük

sek olduğu ülkeler IU'ı:ı.sındA. yer .ıılmıı.ktA.dır (17). ÇıüışmMlızda 

:'lldıeımız HBsAg pozitifliği Türkiye genelindeki pozi tifli/ı;e gö

re önemli bulunmuçtur ( z= 1.47, P (O.Ol). Bu durum Erzurum i

linin sosyo-ekonomik ve sosyo-kUltürel Y"lŞrunı ve ~lt yı:ı.pı du

ruml~ının yetersizliği ile :\Çıklı:ı.nRbilir. ÇUnkü, infeksiyon 

h::l.st.<\lıkl.q.rının, böleedeki l'\lt YllPı durumlıl.rının yetersizliei 

ve kişilerin hijyenik hn·~ll o:ırl'\ uym:ım::ı. ~lıçk.,.nlıkl ~ıyl ıı. pR.rı:ı.

le l olı:u-~k .q.rtış gösterdiği bilinen bir durumdur. Böyle bir 

bölgede sı:ı.elık hizmeti veren tüm s~ğlık personeli, bu kişiler

lo k~rşı k1'rşıya bulunduklflrındn.n, diğer infeksiyonlıı.r ynnındıl 

HBV infeksiyonun~ d.q. yl'\k.q.l~nm~ riski altındı:ı.dırlı:ı.r. 

Düny::ı.d.q.\ci HBV t"lşı;vıcıl1.rının dı>.üılımı, de{~içik ülke ve 

coğr:ıfi bölgelere göre flU'klılık göstermektedir. Bu yönden 
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taşıyıcılır AvrupA 'da yüzde 2.2, K. Amerik~da. yU.zde 0~8, 

O. Amerikıı'da yU.zde O. 7, Orta PllBifik Adalarında yüzde 
1 

0.2, USSR de yUzde 5.9, Afrikll·,\ia yüzde 12.~, Aayı\d.a yUzde 

77.9. Bu oranlar her kıtanın ve Ulkenin f~klı bölgeleri-

ne cöre de~işmektedir (1). Hep~tit B prevalansı YRŞl'llll 

atllndı:ı.rdı yüksek olı\n Ulkelerde dilşük, dUşük soayo-ekonomik 

koşullu U.lkelerde yüksektir ~24). Bununla ~irlikte yaşam 

stı:md~rdının yüksek olduğu Ulkelerde YRŞRY.<µl bı\zı etnik 

gruplı\rda örneğin, ABD'de Oiinoydoğu AsyR. göçmenleri arA.aın

da portörlük yaygındır (24). j~ponyı:ı.•da Okinowa'da yüzde 

7.5 ol~n HBsAg pr0valJ\hsının Ue,R.nda, Thailand ve Türkiye 

gibi tropikR.1 zonda yerı:ı.lan Ulkoler için bildirilen orımA. 

(% 8.0-10) benzediği bildirilmiştir (24). ABD'de 400.000 

ile 800.000 kronik taşıyıcı olduğu tl\hmin edilmektedir(25). 

Kalieh ve ı:ırk. ( 26) 11 yabllnoı doğumlu hllBta.ne çalışıınlı:ırın• 

da Anti•HBs prevalı:ınsı'nı araştırdıklıu:-ı ç~lışmı\d.a; incele

meye aldığı olguları dört gruba ayırmış;_bu grubları doğdu

ğu ülkenin soeyo-ekonomik yllpısına göre iyiden kötüye doğru 

sıralıunış. ı. grupta HBsAg prevalı:ı.nsının yüzde 1.0'dı:ı.n nz, 

2. grup HBeAg prevalllnsını yiizde 1-2, 3. gruptı:ı. HBeAg prevıı

ll'\nsını yüzde 3-5 ve 4. grupta olı:ı.n Filipinler, Kore, Güney

doğu Asyı:ı doğumlu h~stnne personellerinde HBeAg prevalansını 

yU.zde 5'ten fı:ı.zla ol~rı\k: bulmuşlıır. Aynı araştırıcılar Anti

HBe vay~ Anti-HBc preval~nsını ı. gruptan 4. gruba doğru 

yUzde ıo,19,23,59 olıırı>.k bulmuşlar. Mo Leıuı ve Arka.daşlnrı 

(27) ABD'deki çeşitli hı:ıstnnelerdeki personelde HepA.tit B 

serolojik göstergelerinin prevA.l~naını inceledikleri çalış

m~ı~rınd~ eeropozitifli~ or~nını yüzde 8.2 olRrı:ı.k tesbit 
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etmişler. Storch ve "U'k~dı:ışları (28) ABD'de bir çocuk h::ı.eta

neaindeki personelde Anti-HBe prev::ı.lı:ınsın~ arı:ıştırdıklR.rı 

Çl-'llışrn"d~ yüzde 5.6 or.,,nınd::ı. bulmtişlı:ır. Polııkoff (29) İngil

tere ve G"!.ller'de 1975-1986 yıll:ırı :"\r:"\eınq::ı. fi.kut HBV insi

d~nsının 1984 yılınd::ı. en fl\zln olduğunu ve ;Akut_HBV'li olgu-

1 n.rın y;Uclıışık o lrırnk yüzde 33' ünü ilnç bağımlıların oıuş

turdulrunu bildirmişlerdir. 

--n~-.-,......,.....,._...,,,.,,...~ ... -·--....--
l 

Bilgiç ve ıırk~dl\Çll\rı (30) İzm~r'deki göğüs haetalık

lı:ırı kliniklerinde çıılışl\h 133 kişiden, FıL~SA yöntemiyle yüz

de 8.2'sinde HBsAg, .yüzde 45.6•sında Anti-~s, seropozitifli

gı ise yUzde 53.4 ol:u.;·nk bulmuşlar. HBsAg pozitifliği no:rmal 

popülı-ı.ayon düzeyinde iken, Anti-HBs' nin no~maldeh3 kR.t fl\z.lı:ı 

olup f:"\rklılığın anlf.\Jlllı oldul~nu s::ı.ptıunışlardır. Payzın ve 

arkıW.::ı.şlı:ırı (24) A.ü. Tıp Fnk:Ultesi öğretim !iyesi, R.Bistan, 

hemşire ve h~tabA.kıoılJU'ından 1382 kişide OIE yöntemiyle 

HBsAg pozitiflik oranını yüzde 8.6 olarak bulmuşlardır. Öz

güven ve Sebik de aynı yöntemle Ege Tıp Fakültesinde görev-

li 470 sl\ğlık personelinde yüzde 2.5 pozit~flik bildirmiş-

ler (24). Özbal ve Demirçelik (24) Erciyes Üniversitesi Tıp 

F::ı.kültesi H:ı.stı:ı.ne görevlilerinde HBsAg pozi~iflik orAnını 

yüzde ı9.7 olar::ı.k, KR.yseri. İli sağlıklı kişilerine ili~kin 

yüzde 5.1 oranından oldukçA yüksek bulmuşlı:ı.rdır. Kılıçturge.y 

ve ıu-k. 1710 kan donöründe CIE yöntemiyle Hl3sAg pozitiflik 

or::ı.nını Yuzde 3. 1 olarrılc bu lmuf}ln.r. WHO' nun desteği ile İzmir
de uygul:ı.n:ı.n bir ::ı.r:ı.ı;itırml'\ il~ çeşitli YA.Ş :gruplfll'ında portör

lük or::ı.nı yüzde 5.1-12.8 ıu-:ı.sındl'\ debı}en or::ı.nll'\rda snptı:\hmış

tır (1,24). İstnnbul'da y:ı.pıl:ı.n bir ç:ı.lışm::ı.d:ı. B::ı.dur ve :u-k:ı.

daşl::ı.rı (24) ELİSA yöntemiyle 500 BR.ğlıklı · kişide yüzde 
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5.1 lik portörliik or:ı.nlı.rı sı.ptnmıçl'R.r •. Gözd:ı.şoğlu ve. ı:u-k. 

Ank~r~'dı:ı. 430 aı:ı.ğlık personelinde, RIA yöntemiyle HBaAg po

zitiflik or:ı.nını yüzde 13.7, Anti-HBa yüzde 47, seropozitif

lik or::ı.nını d::ı. yüzde 60.7 olıırAk bulmuşlardır (ı) • . 
Bı:ı.dur ve ark. (31) İstı:ı.nbul'd::ı. 291 BA.ğlık personelin

de ELİSA yöntemiyle HBsAg yüzde 9.6, Anti HBs yüzde 31.6 ve 

seropozitifliği yüzde 41.2 0111.r.<\k saptA.lllış~ard~r. 

Pırnıu- ve K::ı.nrA. (32) 1976 yılındı:ı. i~~ınlı:uiıklı:ı.rı bir 

mı:ıkı:ı.lelerinde Agıır-sel double diffusion yö~temiyle Türkiye'

nin 9eşi tli bölenlerinden 3363 BA.ğlıklı .kt~inin serumundnn 

yrıptıklrırı çı:ı.lıçm;\drı, Erzurum'un dR yer ı.lq.ığı Do[.,"u AM.dolu 
1 

Bölgesi için, HBsAg insidn.nsının yüzde ·4 o~duğunu bildirmiş -

lerdir. Tuncel ve ı:ırk. (33) 1977 yılındn. E~zurum 1 dR CIFJ yön

temi ile HBsAg t~şıyıcı orn.nını yüzde 3 ol~rıık: srıpt<ı.ınışlar-

dır, 

Ç::ı.lışm~ızdı:ı sr-ığlık personelinin mesleklerine göre 
' 

HBaAg vo Anti-HBs göst.ergelerinin d!.\frılımını veren tı:ı.blo 3. 

incelendiGinde; HBaAg pozitifli6inin en fnzlı:ı. or~d:ı.(% 20.4) 
,. 

h::ı.stllb::ı.kıcılı:ırdı:ı. bulunmuş olduğu, bunu.sır~sıyl~ lA.borF\htlar 

(% 16.6), hemşireler (% 13.7), doktorlar (% 12.0) ve en alt 

sıra.d.ı:ı. dişhekimlerinin (~& 7 .1) izlediği gl:lrülecektir. Anti

HBs pozitiflik orı:uıı dR; h.<\stnbAkı~ılarda yüzde 42.9, lA.bo

rı:ı.ntl!'.U'dn. yüzde 40.0, doktorl.<\l'd1\ yUz,de 34.6, hemşirelerde 

yUzde 31.3 ve diş hekimlerinde yüzde 25.0 ornnlnrındn bulun-
" 

muştur. Aynı tn.bloda s~ropozitiflik orn.nl~ını veren sütun

dn.; hn.at~b'lkıcıln.rdn. yUzde 63.3, l:ı.born.ntlnrdn. yüzde 56.6, 

·~--·--.:.. 
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doktorl "l.rd::ı. yUzde 46.6' hemşirelerde ytlzde: 45.0 ve dişhekimle

rinde yüzde 32.1 aeropozitiflik olduğu görülmektedir. 

, , 

Bu aonuçllll'ı:ı. göre doktor-hemşire, doktor-lı:ı.borl\ht ve 

l::ı.bor::ı.nt-hemşire meslek gruplıı,rı :ırıı,sındı:ı. seropozitiflik or~

l :ırı f~kı istA.tistiksel olarn.k önemsiz olmı:ı.sınR. ka.rşın, . dok

tor-di şhekimi ıu-ı:ısınd'l.ki seropozitiflik ornnı doktorltU> için 

diş hekimlerine göre önemli derecede. fnzlı:ı. olduğu bulunmuştur. 

( z=ı.42, p~o.ıo ). Yine hıı,stı:ı.bı:ı.kıcı-doktor ar"\sındaki fA.rk-. 

lılık önemli olup, hastıı,bl'\k:ıoılardl\ seropozitiflik dNın fnzln 

bulunmuştur ( Z=2.04, P(0.025 ). 

Bu sonuçlar gösteriyor. ki, sosyo-kültürel Yl\Pıll\rıyı1

8 , 

eğitim ve bilinç düzeyleriyle ilişkili oll\rıUc hı:ı.stR.bn.kıcılrır 

dieer arıt1lık personellerine göre dı:ıhıı, fı:ı.zlı:ı. HBV'lı:ı. bulrışmı:ı. 

durumundr-ı.dırl11I'. 

Gözdı:ı.şoğlu ve P..rk. Ank:\rı:ı.'dıı,, sı:ı.ğlık:personelinin görev

lerine göre HBsAg ve Anti-HBs pozitif or~lı:ı.rı tlzerine yaptık

ları ç::ı.lıı}mı:ıd::ı; doktorl!\rdı:ı HBsAg (% 9.5), Anti-HBs (% 55.5), 

seropozi tiflik(%. 65:0); hemşirelerde HBsAg (% 18 .• 4), Anti-HBs 

(% 50.0), seropozitiflik (% 68.4), dişhekimlerinde HBsAg 

(% 6.6), Anti-H:Se(%.~60·;Ç>) ,seropozitiflik (% 66.6) ı lt.\bora.nt-
0· 

lıu-drı HJ3eAg (% 13.2) Anti-HBs (% 33.9), eeropozitiflik (fo47.l); 

hr:ıst~brucıoılRrd~ HBeAg (%10.7), Anti-HBs (% 46.4), aeropozitif

lik (% 57.1), kontrol grubunda HBaAg (% ll~o), Anti-HBe (% 41:.0) 

seropozitiflik (% 52.0) ol~r~ bulmuşl~ (l). Hemşire, diş he-

kinıl vo ı1nldın•1wııı n~n·ııpoı~HHUtti ıHttfW l~t1rrın11e1hl•u ııllr1:1 

,vil\11ınh lı111H11ıı111 ı.ılı\11 1 , 
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Yukr.ı.rıdrı.ki çr.ı.lışm;-ıy"l. lıonzer bir brı.şkı:ı. çr.ı.lışmıı.yı dn İz

mir' de Bilgiç ve R.rkr.ı.dı>.Şlı:\I'ı (30) yııpmışlı>.r; doktorlı:ı.rdı:ı. 

HBeAg (~& 8.3), Anti-HBa (% 37 .5); hemşirele'rde HBeAg (%2.0), 

Anti-HBa (% 47 • 6); lRborrıntll'\rdf\ HBeAg (% 6.6), Ahti-HB~ 

(% 40 .o); hn.etn.bl'lkıoıım:dl\ HBsAs(% 15.2), Anti-HBs (% 45.4) 

ollll'a.k en.ptrunışllll'dır. He.stn.bııkıcıln.rdf\ diğer personele gö

re eeropozitifliği (% 60.6) ~ldukça. yUksek OrFtnda bulmuşlar

dır. Bu yönden bizim bulgulR.rımızla .uyum i9,inde sA.yılA.bilir. 

Din99ağ ve KRpıoıoğlu (34) Ondokuzmn~ıe Universitesi 

Tıp FR.kültesi hR.Btaneainde çalışan sağlık ~ereoneli a.rasında. 

PHA yöntemi ile KBsAg ineidı:uıeı üzerine y~ptıklr.ı.rı arııştırma-

1 ard~; doktorlardR yüzde 6.25, hemşirelerd~ yüzde 13.95, 
• 1 

teknisyon ve hr.ı.stn.bııkıcıln.rdR yüzde 5.46 o~ı:ırıık HBsAg pozi

tifliği sn.ptı:unışlardır. 

Külekçi ve ıu-k. (24) İetı:ı..nbul'd" 12 diş hekiminde 

ELİSA yöntemiyle HBeAg' i yüzde 8.3, Anti-HBe 1i yüzde 8.3, 

HBV infekaiyon prevalrınsını dl\ yüzde 16.6 olRrıık bulmuşlardi.r. 

Keseler ve ıırkı:ıdı:ışll'\rı (35) · Chicııgo 1d11 h~tı:ıne persone

linde HBsAg'i doktorl~dl'\ yüzde O.O, hemşirelerde yüzde ı.ı, 

lr.ı.'borı:ı.tuvar personelinde yüzde ı.7; Anti-HBs'i bu mesleklerde 

sır~sıylıı yüzde 2.9, yüzde 4.4, yüzde 5.0 olarak tesbit et-

mişlerdir. 

SA.ğlık personelinin yıış ortalaması, mesl~kte geçen süre 

ve sarılık öykülerine göre HBsAg ve Anti-HBs dağılımları 

T~blo 4•te görülmektedir. İncelemeye alınan 150 doktorun yaş 
• 

ort<ılı:ı.mı:ısı 32, meslekte geçen ortA.lR.ll'IA. süreleri 7 .6 yıl olup, 

22(~& 14. 7) 'sinde ırnrılık öyküsü; 28 diş hekiminin yıış ortıılruna" 

sı 31, meslekte geçen ortA.lrunn süreleri 9.0 yıl olup, 
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4 (~ 14.3)'Unde sarılık öyküsü; 80 hemşirenin yRŞ ortalfllllaBı 

23, meslekte geçen slireleri 5.8 yıl olup, 5 (% 6.3)'inde sa-. ... ~ . 
rılık öyküaU; 30 l ı:ı.borRntın Y."Ş ortıüR.nlRBı: 35, mealekte ge

çen ort:ı.lrunA süreleri 12.2 yıl olup, .3 (% io.o) 'U.nde s::ı.rılık 

öyküsü ve 49 h~tst::ı.b:\kıcının ynş ortı:ı.l11mıısı: 37, meslekte ge

çen ort::ı.lNnrı aür.eleri 11.4 yıl olup, 6(% 12.2) 'sında s::ı.rılık 

öyküsü v1l!'dır. 

A~rnı kılrum içerisinde ç::ı.lışrı.nln.rd::ı. yı;ış ort ::ı.lnmı:ı.sı ve 

aeropozitiflik ornnl:ı.rı on büyükten en küçüğe doğru, hı:ı.stı:ı.ba

kıcı-l<ı.borr.ı.nt-doktor-homşirrı oırı:ıeını tr-ıkip etmektedir. Ynni 

y:ı.ç ortnlrun'\Bl :ı.rttıkçı aeropozi tiflik te ıırtmakt::ı.dır. Ancak, 

bu meslek gruplarında. eeropozi tiflik orRnlR.rı 1ll'Mındıı ımlfllll

lı bir fıırkın olm::uiığını dıı.hn önce belirtmiştik. Aldığımız 

eonuçlnrA göre, meslek grupl::ı.rında, meslekte geçen süreleri 

ile seropozitiflik·ara.eında. bir ilişkiden söz etmek zor ol-

m Akt ;W.ır. 

:Bilgiç ve ark. (30) İzmir 1 de yııpmış oldukları çalışmada, 

geçirilmi f} sarılık öyküeli ile RBsAg arRsındA. ilişki sı:ıptayıı

mMıışlru-dır. On yıld!'l.h çok çı:ı.lışA.nln.rdA. HBsAg pozitifliği on 

yıldqn ı:ız çı:ılış;:ınln.rdl'ln 5 kl'lt fıızlı:ı. ve IU'ı:ı.dl'\ki fA.rk anlMllı 
bulunmuştur. Geçirilmiş sarılık öykUsU olı:tnlı:ı.rdl'l Anti-ltBB 

yUzde 83·, olmR.y~lR.rdA. yüzde 43 dUzeyinde olup, flrııdBki f R.r

kı ~nl::ı.mlı bulmuşlP.rdır. Bu sonucun dı:ı., HBV infekeiyonu· ge

çirenlerde Anti-lf.Bs'nin yıllıı.roA. serumdı:t bulunduğu yolundaki 

yı:ıyınlAr ve klıısik bilgilerle· uyum içinde olduğunu bildirmiş-

lerdir. 
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Keseler ve ark. (35) Chicago'dn hastıine personeli üze

rinde yaptıkl:eırı çn.lışmı:ıl::ı.rındı:ı., meslekte geçen süreye göre, 

mesleğinde uzun süre çR.lışanlı:ı.rda. Ant.i.'...ırBs pozitiflik oranını 
daha yüksek olıu-ak tesbit etmişler. 

Yı:\ş gruplı'lrınA. p,öre olgulıu-da. HBsAg ve Anti-HBs dağılı

mı Tı:\blo 5'te verilmiştir. HBsAg pozitifliği ylizde 25.0 ora

nıylı:\ en fazlı\ 48 ve yuk!U'ı yıışlarda BR.ptnnmış, buı:ıu sıraeıy

lı:\ yUzde ıs.o orı:ı.nıyln 18-22 yaş grubu, yüzde 16.6 oranıyla 

38-42 yı:ı.ş grubu, yüzde 15.1 oranıyla. 23-27 :ya.ş grubu, yüzde 

11.1 orı:\nı'yl::ı. 43-47 y::ış grubu, yüzde ıo.6 ornnıyla 33-37 

ya§ grubu ve yüzde 8.5 or~nıyla 28-32 YR-Ş grubu izlemiştir. 

En yüksek orı:ı..nın 48 ve yukıl.rı y.<ışlıırda. eld.0 edilmesinde en 

'önemli .~ı:ıktörUn bu yaşlı:ı.rdı:ı., dış ortı:ı.m ve etmenlere giderek 

azalı'ln direncin olduğu kruıısındayız. Diğer yı'lşlarda ise, 

HBeAg pozitifliğinin herhangi bir yaş grubunda önem arzetti

ğini söyleyemeyiz. 

Aynı tabloda görlildüğli gibi Anti-HBe pozitifliğin eı:ı 

fllzlı:ı yüzde 60.4 oranıyl'a 38-42 yaş grubunda. bulurirnuş, buı:ıu 

eıra.sıyla yüzde 38~9 ora.nıylR 43-47 yaş grubu, yüzde 38.3 

or~ıyla 33-37 Yl'lŞ grubu, ylizde 36.6 ornnı~la 23-27 yaş gru

bu, yüzde 27.3 ora.nıyln 18-22 yaş grubu, ~zde 20.7 oranıylf\ 
28-32 y~ş grubu ve yUzde ıB.7 or~ıyl~ 48 ve yukRrısı y11.ş gru

bu izlemiştir. 

Seropozitiflik oranla.rına bakaoak ol~rsRk, en yllksek 

orıın yiizde 77 .o olı:ırak 38-42 y11.ş grubundf\ ~R.ptf\nmış, bunu 
1 

eırR.aıyl~ yüzde 50.0 or~nıylR. 43-47 YR.Ş g~bu, yüzde 49.1 
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orA.nıylA. 23-27 yaş grubu, yüzde 48.9 orıuııy~a 33-37 ~aş grubu, 

yüzde 45.3 orl'!.nıyla 18-22 yl\Ş grubu, yUzde 4,3.7 oran~yla.. 48 

ve yukarısı yaş grubu ve ~r!lzde 29.2 oranıyla 28-32 yaş grubu 

izlemiştir. 
1 

1 

Tablodruı. ruı.laşılA.Oflğı gibi 1 seropozi t~flik 23-42 yaşları 

arasında yo6'.\nlaşm,\kt~dır. Bu ya.şlRr ıırn.aın~A. toplam 132 sero-
, • ' 1 

pozitif olgu Bl'lptA.nmış olup, seropozitifler:i.n yU.zde 87'den da-
, 

ha fıızl:<'\sı bu grup içorisinde yer R.lmructııdır. Sto»oh ve ark. 

(28) ABD'de bir çocuk hastR.llesindeki personelde H:Bsİı.g ve Anti

HBs prevalruısını arl\şt;rdıklR.rı çalışmada y~Şlı:\ra göre ileri 

ynşlrı.rn doğru seropozitifli&~n a.r~tığını gö~lemişlerdir. Buna 

kA.rçın Laureen ve ark. (36) ABD'de R.oil servis personelinde 

ya~tıkları çalışmada., yR.şlııra göre HBV serolojik göstergeleri

nin dağılımında bir farkın bulunınad.:ı.ğ:ı.n:ı. bildirmişlerdir. ' 

Cinsiyete g8re 
1 

HBsAg ve Anti-HBs dağılımları Tablo 6' da 

görlilmektedir. Olgularımızın 204 (% 60.5)•ü erkek, 133 (% 39.5)• 

ti kııdındı. Erkeklerde yüzde 15.21 kadınlar~a yüzde 11.3 HBsAg 

pozitif; erkeklerde yUzde 34.3, kadınlarda ylizde 35.3 Anti-HB~ 

pozitif bulunmuştur. Toplam seropozi tiflik erkeklerde ylizde 

49.5, kı:\d.ınl13.!'dl'!. yilzde 46.6 oll\rak sAptl\nmı:ştır. Sonuçhlrdruı 

da. nnll\şıl·a.cllğı gibi HBV infeksiyonu erkek .ve kfldın ayırımı 

ya[,mrunı:ıkt~dır. Aldığımız sonuçlara göre erkek kl\dın arasında 

bu göate~gelerin dağılımı istatistiksel olıu-ak önemli bir fark 

gönterm~miştir (. x 2 = 0.14, P) 0.70 ). 

Storoh ve ark •. (28) ABD~de hR.stane ·personelinde erkekler

de 1 klldınlllra. oranla H:BV seropozi tifliğinin fı:ızlrı. olduğunu, 

Laureen ve 13.!'k. (36) cinsiyetlere göre HBV'serolojik 

~·. ,. ~ •. ~ ~ . '.ı. . .'(" ,,, . 
~ .... \' ( 

' ' '• ~.' 
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göstergelerin dııCTılımında bir f:u-kın olmı:ıd.~ğını söylemektedir

ler .. 

Arııçtırmı:ı kapsn.rnını:ı. ı:ı.ldığımız sağlık· personelinde, mede

ni h~le eöre HBsAg ve Anti-HBs pozitiflik sayı ve yüzdeleri 

Tn.blo 7'de verilmiştir. Olgulnrımızın 239 (% 71.o)•u evl~, 

98 (% 29.0) 'i bekR.rdı·.;· Bekn.r olM 16 ( % 16.3), evli oln.n 

30 (% 12.6) olguda HBeAg pozitif; bekar 37 ( % 37.8 ), ev~i 

olıın 80 (% 33.5) olgud!\ Anti-HBs pozitif btllunmuştur. Bunn. 

göre seropozitiflik evli olm'iyn.hlı"l.rda Yu!dde 54.1 ve evli o

lR.nla.rdl'\ da yüzde 46.l ~eklinde bulunınu~\tur. Evli ve bekar 

olgulı\l'dR. aı:ı.ptıınan bu se.ropozi tiflik orR.nlArı ıu-ruJında anlam

lı bir f:ırk bulunamAJnıştır ( x
2
: 0.93, P) 0.30 ). 

1 

Olgula.rdB meslekte geçirdikleri süre~e g8re KBeAg ve 

Anti-HBa d!\ğılımlıu-.ı tablo 8 1de verilmiştiı;. HBsAg, meslekle

rinde 1-15 yıl çalışanlarda yüzde 16~4, 16 've daha. y-ukarı 

yıl çıılışa.nlıu-dl\ ·yüzde ı3.9,. 6-10 yıl_ C(l\lgİanlnrda yüzde 12.2 

ve 11-15 yıl çalışanlardı:\ yüzde 8.9 ora.n~n~aı Anti-HBs ise; 
1 

11-15 yıl ça.lışanla.rda yüzde 46.4, 16.'ve d~R. yukı:ırı yıl 

çalışı:ı.nl11rda yüzde 44.2 1 1-5 yıl çn.lışn.nla~da yüzde 30.7 ve 

6-10 yıl çalışanlıırda yüzde 26.6 oranında s::a.ptanmıştır. 

· Meslekte geçen süreye göre eeropozi tiflik oranları ise, 

16 ve yuk~ı yıl ç~lıŞMlRrd~ yUzde 58.1, 11-15 yıl çalışan

larda 55.3, 1-5 yıl çalışnnlarda yüzde 47.1• ve 6-10 yıl ça-
" 

lışanl~dl'\ yüzde 38.8 ol"lrnk bulunmuştur. 

~ldığımız sonuçlq,ra RÖre, 16 ve dıüıa yuk:u-ı yıl çı:ı.lı

Şı"l.nl"lrd"l seropozitiflik or'1nını diğer yıllarda çı:ı.lışa.nlı:ı.ra. 
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orrınla yüzde olarR.k dMa. fR.zla.ymış gibi g<Srülliyorsa. da.· istR

tistikael bı\kımda.n önemli bir fArk olma.d.ıf:ı.nı tesbit ettik 
2 ' ' . ' 

( x ~ 2.32, P> 0.50 ). 
1 

Keseler ve ark. (35). Ohica.go'da liııst~e personelinde 

meslekte geçen sltreye göre, mesleğinde uzu~ slire çalışan

lR.rda Anti.:.ırns pozitiflik orı:uıını dAlı.a yUksek olarak tes

bi t etmişlerdir. 

İncelemeye alınrın srığlık personeli çalıştığı servis

lere göre HB~Ag ve Anti-HBs pnzitifliği dR.~ılımllU'ı ise; 

şöyle buhmmul]tur (Trıblo 9). HBsAg oerrı:ıhi servislerde çn

l ış~nl~dn Yüzde 16.3, lR.borR.tuvl'\.I' pereon~linde ylizde 14.2, 

dahili ~ervislerde ÇR.lış~nlıu'dR. yüzde 12.6 ve diş hekimli~ 

ğinde çrılıçR.nlı:ırda yUzde 7.1 ornnındn snptrınırken, Anti

HBs pozitifliği; laboratuvn.rln.rdı:ı. çalışMle.rda yüzde 37. 7, 
. . 

dMili servislerde çalışanlıırdı:\ yüzde. 36.0, cerrahi seı

vislerde çıüışanlRX"da yüzde 32.6 ve diş hE3kimliğinde ça

lışanlarda ytizde 2.5.l. oranındn saptanrnışt.ır. Seropozitif

lik oranı ise, en f e.zla olıırak ytizde 51.9 oranıyla labo

ratuvar personelinde saptanmı§, bunu. oerrruii servislerde 

çnlışnnlıu- yüzde 48.9, dAlı.ili servialerde çalışanlarda. yüz

de AŞ~6. izlemiş ve en dUçUk olı:ı.rRk diş hekimliği çalıv!.Ul

larınaa' ytı~e 32.2 Öranı elde edilmiştir. 

Aldığımız sonuçlar ; Tıp Fakültesi Hıuıtenösi çalış~

ı~rında HBsAg ve Anti-KBe pozitifliğinin Diş Hekimliği !~

kültesi ç~lış~nı~rınn. orRnlR fazlR olduğun~, bu f~kın dn 

ietRtistikeel.olarıık önemli olduğunu göstermiştir 

( z = ı.79, P<o.ıo ). l3unn.kn.rşın'J:'.ıp F~ültesinde 

1 
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aervieler-laborııtuvarlnr ılrA.sında.ki farkın <Snemsiz olduğu 

görUlmüş ( z ~ 0.52. Pi'0.25 ), dıihili servis-cerrahi ser

vis ç::üışA.nlllX'ındı:ı. seropozitiflik orR.n~ hemen hemen bir

birine y;:ıkın değerlerde saptn!J11lıştır. 

Gözd:eı:şoğlu ve a.rka.dl\Şlıu'ı Anka.ra.'da..y~pt.ıkla.rı ça- . 
' 

lışma.da hru-iciye servisinde çalışR.11 doktorl~rda HBV sero

pozi tifliğini yiizde 79.1, dahiliye serviain4e .'çı:ı.lışan 

doktorlıu-dn ise, yüzde 49.1 oranında sapt~işla.r (1). 

Bu iki servis ::ı.rı:ı.sınd~i aeropozitiflik fa.rkının anlamlı 
' 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Ç~lışm<ı. k".1.psı:ı.mınd~i 337 olgunun 68 ,(% 20.0)'nin 

~ile fertlerinde a11.rılık öyküsü v;ırdır ve bu olgularda 

Hl3aAg yüzde 13.2, Anti-HBs ylizde 35.3 ve .seropozitifl.ik 

yüzde 48.5 orı:ı.nınd~ aı:ı.ptl\nınıştır. Aile fertlerind.0 ·sa.rılık 

öyküsü bulunm~yan 269 ( % 80.0 ) olguda. ise, HBsAg yüzde 

13 .8, Anti-H:Bs yüzde 34.6 ve seropozi.tiflik yUzde 48.4 o

r~nınd::ı. sa.pt1-lnınıştır (Tablo ıo). Ancak,. alınan bu sçınuçla.r 

bize ::ı.ile fertlerinde sarılık geçirme durumu ile HBsAg ve/ 

veya Anti-HBs pozitifli6i ı:ı.r~ındn bir ilişkinin varlığını 

Göstermemek:tedir. 

Aile fertlerinde o arılık geçiren grupta. aeropozi tif

lik orl'lnınınt nile fertlerinde s~rılık geçirmeyen gru:ptrı. 

yer alttril~a. oranla dl'lha yUkaek olmıı.sı bekl~nen bir sonuç 

olmA.Jıydi. Ancak, ça.lışmniııızda biz bu sonuca. va.rfl.?llııdık. 

Bunun nedenleri :u-~sındıı. sıı.ğlik personelinin konuyn dı:ı.hn 

bilinçli yruı.:ll'lşımını, temizlik ve hijyen ku~allıu-ına. UJllTla

da gerekli özeni göstermelerini aı:ıya.biliriz. ,,,...--

' 
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Son tıltı ı:ı:y içerisinde enjeksiyon yrı.ptırmı:ı. durumuna gö

re olgulnr,drı HBsAg dn.{~ılımı Trüılo ll'de verilmiştir •. Enjekai

yon yrıptır~n ıoo olgunun 15 (% ı5.o)'inde, enjeksiyon y~ptır

mrıyart 237 olgunun 'ise, 31()~13.l)'inde HBsAg pozitif.buhın

muçtur.· Enjeksiyon yı:ı.ptıran ve yrı.ptırmayM .olgul'arda HBsAg 

dağılımı: fıırkı önemsiz· göriilmektedir. Son ~llıırda enjeksiyon.

la.''Pek çok infekeiyon h'1lstR.lığının tAşındığına· iarlU'la dikk:A.t 
' 

9ekilmif} olmı:ı.sı ve. hl\Stı:ı.nemizde de disposa~l enjektör kullı:ı.

nımı, enjoksiyon yoluyln HDV'nun tA.şınmAeını engellemede önem

li bir uygulı:)l'llı:ı. olduğunu düşünmekteyiz. 

o 

Son altı .ay içerisinde diş çekimi tedavisi yaptırma du

rumuna göre, blgulR.rdll llllsAg dağılımını veren Tablo 12 inoele

neoek olursa; diş 9ekimi-tedı:ı.visi yrı.ptıra.n:96 olgunun 11 
' 1 

( % 11.5 )'inde,yaptırmlly'lh 241 olgunun ise 35 (% ı4.5) 1 in.-

de HBsAg pozitif bulunduğu görlileoektir. OrlruılR.r arasında. yi

ne nnll-lllllı bir fR.rk görülmemektedir. Oysa ~iş çekimi ve teda

visi esnı:ı.eında. pek çok infeksiyon etkeni g~bi HBV'und" iyi 

steril edilmemiş aletlerle.tedRvi gören hastaya bulaşabildi~ 
. : . . . i \ 

bilinmektedir. Bu nedenle.; hekimlerimiz ~e :diş hekimlerimiz 

böyle bir riskin ortn.d.ruı kaldırılması i9in;9al1şma sırasında 

gerekli önemi göstermektedirler. 

Son R.ltı "Y içerisinde cerrflhi müdı:ı.hR.le geçirme durumu

nı:ı. BÖre olgulıırımızdn HBsAg d"ğılımı şöyle ,bulunmuştur ( Tab-

lo 13 ) • Cerrahi müdııll':\le gören 12 olgudR.n · ırnd.eoe 1 (% 8,3) 1 

inde, oerrı:ı.hi müd1\hı:ıle görmemi_ş alan 325 ol:gudruı iae 45(%13.8)• 

inde HBSAg pozitif bulunmuştur. ınısAg pozitifli~i cerrahi mUdn

hı:ıle görmemişlerde yUksek bulunmuş olsa. dR bu fazlalık ruılrunlı 

bulunmıunıştır ( z ::. 0.55, P> 0.50 ). :Su aonuou yuk~ıdaki yo

rumla ılÇıklamtik ol.l\sıdır. 

_j 



vr. SONUÇ 

At~türk Üniversitesi Tıp Fı:ıkliltesi. ve:Dişhekimliııi FakUl

tosinde ÇT\l1Şl'Ul doktor, dişhekimi, hemşire,:lRborRnt ve h~sta

b.oı.kıoıl~rından oluşl'Ul toplA.lll 337 a~ğlık personeli HBsAg ve 

Anti-HBs pozitifliği yönlinde~.incelenmeye rı.~ındı. YRptığımız 

inoelemederi aldığımız sonuçl!U' şunlar olmuştur. 

1- Erzurum Atatlirk Üniversitesi BA.ğlı~ personelinde 

HBsAg · pozitifliği ·9. Tlirkiye geneline göre dR.hR f~zla olup, . 

önem arzetmektedir. 

2- Tıp Fıık:Ultesi bUnyesinde çalış~n dbktor, hemşire, ıa

bor~t ve h~stabakıoılRrda seropo~itiflik (. HBsAg + Anti-HBe 

pozitifliğin ) dişhekimlerine orRnl~ dRhrı. fn.zlRdır. 

3- Hastabakıoıll\I'da seropozitiflik oranı doktorla:r,hem-. 

şireler ve ll'lborruıtl'Rra oranla anlMılı derecede fa~la bulunmuş

tur. 

4- HBsAg ve Anti-HBs dağılımları çeşitli YRŞ gruplarına 

göre anll'UYllı bir fR.rkn. st\hip değildir. Anoak HBsAg pozi.tifliği . 
48 ve dahi'\ yukn.rı yA-şl:ırdn. drı.hıı yüksek bulunmuştur. 

5- Cinsiyete göre HBsAg ve Anti-HBs dağılımındl'\ anlrıınlı 

bir fıırk tespit edilemedi. HB'nin her iki göstergesinde de er

kek ve kadl.nlt1I'da birbirine y<tkın değerlerde pozitiflik elde 

edilmiştir. 

6.:.. Son altı ay içerisinde olgulıı.rın enjeksiyon yA.ptırma, 

di şçekimi-ted"l.visi görme ve cerrahi müd!l.hı:ı.le geçirme gibi ih

fekaiyon risk unsuru tAşıyı:ı.n d1lruml arda HBsAg pozi tifli(:i, bu 
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tür işlı7mlere mı:ıruz kr-ı.lm:ıınış olr,ulr-ı.rn güre bir de[:işiklik 

7- S"t/Slık poroonoli :ı.r:'\Rınd" HBV portörü durumundrı 

olA.nlrırın r,orek mooloki vo r,orekso soaynl hny"ttn ilişkili 

oldukl'tl'ı kişilere bu h"stn.lığı bul"çtırmı:ı. 'riskleri olduk

Ç" frrnl 'ldır. Bu bllkırııdı:ı.n Bıo\{;lık personelinin belirli peri

odlfl.rl:ı. portör tn.rrımrıaındrın eeçirilmesi ve nlınrıc~ aonuç

lı:ı.r::ı. göre gerekli işlemlerin Y"Pılm::ıaı yolunR gidilmelidir. 

8- S<ı.elı~ porsoneli meslek hrıy.,tınd" çok s<ı.~n.dn arı.e

lam ve/voyPı. hPı.st" kişi ile yllkın ilişkidçinde bulunmfl. zo

runlu(;u nedeni ile, bu kiçilerden her ıı.n HBV infeksiyonu 

kı:ı.pm:ı. tehlikesi ile k<ı.rşı bı.rşıy"dır. Özellikle eğitim dü

zeyi bir:ız d"l.hr-ı. dü:~ük ol:ı.n yrı.rdımcı sn.ğlık personelinin bu 

konud" çok iyi eğitilip bilinçlendirilmesi; ::ı.yrıc;:ı. tüm a:ı[:,

lık personelinin r-ı.şıl'\nrı.rıı.k bnC;ışık h:-ıle r,etirilmolerinin 

uygun ol::ı.cı:ığı sonucunn. vllrıldı.· 



VII. ÖZET 

At :-ı.türk Üni ver sitesi· Tıp P:'\kül tesi ve Di şhekirnliei 

F:Ucültesine bıı.ğlı çeşitli klinik, poliklinik ve lı:ı.bora

tuvnrl~rd~ r,örovli; 150 doktor, 28 dişhekimi, 80 hemşire, 

30 labornııt ve 49 hastab:'\kıcı olm;ili üzere toplı:\lll 337 sı:ı.l."'· 

lık görevlisinden elde edilen serum örneklerinden ELİSA 

yöntemiyle çalışılR.l'Ak HB'nin serolojik göstergelerinden 

HBaAg ve Anti-HBs pozitifliili arnştırıldı. · 

HBaAg 46 (% 13.6) Anti HBs 117 (% 34.7) olguda pozi~ 

tif bulundu. Hantab:'\kıc:Uıı.rda seropozi tiflik ( HBeAg + 

Anti-HBs ) doktorlar, hemşireler ve labora~tlara orı:ı.nlı:ı.; 

doktor, hemşire ve lı:ı.borı:ı.ntl!\rda ise dişhe~imlerine oran

lı\ dı:ıhı:ı yüksek·.bulundu. 

HBsAg po~itifliği 48 ve yuk!U'ı y~.çı~x-dı:ı., genç yı:ı.şlrı

rı:ı. orıı.nla yUkeek olup, diğer yaşlnrdı:ı. eero~ozitiflik birbi

rine ynkın değerlerde elde edildi·, cinsiy~tlere göre sero

pozi tiflik oranlarında k~ın-erkek fn.rkı tQsbit edilemedi. 

Son altı ay içerisinde olguların enjeksiyon yı.ptırmn, 
, /Gibi 

dişçekirni-tedaviai görme ve cerra.hi müdahale geçirme durumla-

rında HBsAg pozitifliği; bu tlir işlemleri görmemiş o lrı.nl l\rı:ı. 

göre f ı:ırklılık göstermediği rı.nlRşıldı. 

-



' . 
1 

VIII. YARARL~NILAN KAYNAKLAJt 

ı. Pall\bıyıkoğlu, A..E. : Toplum M.ğlığında. Rkut vir"l hep;ıtit

lerin (AVH) önemi. KLİMİK Derg. l(l')i 38-43, 1988. 

2. Bıı.lık, İ. ı Virı:ı.l hepatitlerde serolojik mn.rkerler ve 

lamları. Türkiye Klinikleri 7(4): 3~5-312~ 1987. 

A.h-

3. KruemA.h, s., et P..l. : Infectious DiseP..Se:s of Children.1985, 

8. Edition Mosby Compa.ny, St. Luis.'. 

4. Smith Kline Biologica.ls : Hepatit Bile Savaşta Yeni Ufuk

lar. 1987.ABFAR İlaç Sa.nnyi ve Ticaret A.Ş. Levent 

İstı:ı.nbul. 

5. Ertuğrul, M. : Virril Hapa.ti t Sarılık. ı9so, Öztek Mntbna.-

cılık, Anbı.rı:t;-

6. Bilgiç, A. ı Virnl Hepı:ı.tit tip B. XX. Türk Mikrobiyoloji 

Kongresi, İzmir, 5-7 Ekim, 1982. Sı 15-21. 

7. AkM, E: Genel ve Özel Viroloji. 1989, 2. Bnskı, TUrkiye 

Klinikleri .'Yıı.yınevi, Ankara., S: 411-443. 

8. Çetin, E.T. : Akut virP.1 Heplltitin virolojisi. KLİMİK 

derg. 1(1): 6-9, 1988. 

9. Çelik, G: Akut vira.l hep!\tit etkenlerinden heplltit A ve 

hep~.ti t B virusu. KLİMİK derg. t(l) ı 10-19, 1988. 

ıo. Rizetto, M. : The delt.ll ııgent. Hepr-ı.tology, 1983, 3ı729-

737. 

11. Uzunl\limofflU, ö. : Akut vir!\l hepatit kliniği, tedP.visi 

ve korunmı:ı.. KLİlTİK De:rg. 1(1): 61-63, 1988. 

12. Öktem, A. : Akut virı:ı.1 hep;,.tit tıınısındR. labo:rn.tuvıır· 

bulguları. KLİMİK Derg. 1(1): 36-37, 1988. 

_ _/ 



,·· .. 

-62-

13. Öktem, A. ; Akut viral hepatitin serolojik tanısı. KLİMİK 

Derg. 1(1): 33-35, 1988. 

14. S:u-ncao, o., et al. ı Serolojio mRrkers with fulminant 

hepı:ı.titis in persons posi ti ve for heplltitis B sur

face A.htigen. Ann. İntern. Med., 10~, 380-83,1988. 

15. Altı:ı.ş, K. : (E.L.İ.s.A) Enzyme-Linked, tf;ımunosorbent Assı:ı.y. 

Klinik Gelişim. 2:544.546, 1989. 

16. Wiadom, G.B. : Enzyme-Immunor\sarıy. CLIN.pllEM. 22(8) :1243-

1255, 1976. 

17. Bıılık, ±.,Onul, M.;HBsAgpozitif çeşitli gruplRrdl'\he.pa

ti t del tl'l virus infokaiyonunun prevı:ı.lı:ı.ıı.sı vo klinik 

özellikleri. A.U. Tıp Fıık. Mec. (Behiç Onul Özel Sı:ı.-

yısı), 15-60, 1990. 

18. Br\b·.,.cnn, r.ı. : Konr\kçı P"r:ı.zi t .İli§kileri ve Temel İmmuno

loji. Atı:ı.tlirk tlniv.Tıp Fıık. Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı yayını. Erzurum, 1985. 

19. KrugmP.n, s.·, Oershruı, A.A., Wilfert, C. : Infeotioua Diae

ııses of Children, 1983, Third Edition. Herr. 'l.hd Row, 

Publiahers, Philı:ulelphia, p: 714-27. 

20. Çetin, E.T. : Akut vir~l hepatit B'de aktif bRğışıklaına. 

KLİMİK Derg. 1(1): 44-51, 1988. 

21. Domircan, o. : İnfeksiyöz hepl'ltitlerde günümüzdeki geliş

meler. Klinik Gelişim 2:537-543, 1989. 

22. Molinlll'.i, A.c. et aı. : Hepı>.titis .13 Virus infection in 

patianta ~ith ·nntibody to hepı\titis B surf~co A.nti

gen. TRANSFUSION 25(3): 289, 1985 •. 

..~ 



-63-

23. Kurt, H., Kıuıdilci, s. : Kronik HBsAg tl\şıyıcı ıuınelerd.eki 

Hl3eAg ve Anti-HBe v;uolıaınl\ göre çoouklı:ırında HBV•n 

inf'eksiyonunun prevl\lı:ınsı. A.tl.Tıp.FBk.Meo. ( Behiç 

Onul Özel Bl\yısı), 61-70, 1990. 

24. Killekçi, a., BRdur, s., GökbUget, A., B~lkA.nlı, o., Anğ,tl.s 
1 
1 

Bir dişhekimliği kliniğinde hepatit B yilzey antijeni 

(HBsAg) a.raştırm3aı •. Türk Mikrobif1l:• Cem.Derg., 

17(1-2)ı 27-35. 1987. 

25. Hoeprich, D.P. : Infectious DieQ.Ses,198~,Vol.I,Third ed.i-
. ' 

tion, Philadelphia. · 
1 

26. Kaliah, S.B., et al. : Prev~ll\nce of tmtibody to hepntitis 

B virus in foreign-born hospitR.1 errıployeei:ı. Am.j.Med., 

83:824-828, ı987. 

27. Mc Leıuı, A.A., et al. : Prevl\lMoe of hepı:ıtitis B serologio 

mı:ı.rkers in community hospitR.l personnel. AjpH.77:998-. 

999·, ı987. 

28. Storoh, O.A., et al : Prevl\lR.noe of hep~titis B a.ntibodiea 

in personnel l'\t 1\ children's hoapitl\l. PEDIATRICS 

76: 29-35, 1985. 
29. Polak:off, s. : Dpcreı:ı.se i~ aoute hepatitis B inoidenoe 'in 

Englruıd ruıd Wales in 1985-86. Lanoet 14: ·jeo, ı987. 

30. Bilgiç, A., Uçan, E.s., Bilgiç, İ. : İzmir'deki göğüs hna

talıkları kliniklerinde çnlıŞl\nlı:ı.rd~ hepatit B serolo

jik göstergeleri. İnfeksiyon Dereisi 1(4):293-298,1987. 

31. Bl'\dur, s., Çetin, E.T., Akış, N. : İstıuıbul'dl\ h~ynt kA.d.ın

ı~rı, eşcinseller ve hR.etrule Çl\lışruılarındR. hepntit B 

ve HIV infeksiyoı1l~ı prevl\lıutsı. Turk Mikrobiyolo ,ji 

Cemi:yeti Dereisi 16(4): 135-144, 1986. 

__} 



-64-

o 

32. Pırıhu-, A., Knnra, T. : İncidence nnd distribution of 

heprı.titis B ı:ı.ntigen in Turkey. Vox Song.31:67-69, 

1976. 

33. Tuncel, E., Öf;ütman, R., füıb:ı.can, M. : Viral hepatitler

de Austrı:ı.lia antijeni ile thymol b~lı:ı.nıklığı trn.nsa

mi.tiıı.zlar'.'A3 serum immutıoglobulinlor~n tA.nıdı:ı. yeri. 

Türk Hijyen ve Doneysel Biyoloji ~rg~ 37(1) ,1977~ 

34. Dinççllğ, E., Kl'\pıcıoğlu, s. : Ondokuzmn.yıa Univeraiten.i 
1 

Tıp Fııkülteni Hnat::ınesi Peroonelin~e HBnAg inoidım-

sı. VI. Türk Gn.otroenteroloji Kong~esi, S: 339, 

İzmir 22-25 Ekim 1985. 

35. Keseler, H.A., et al. : Antibodies to hepı:ı.titia B surfn

ce ı:ı.ntieen P.B the solo hepı:ı.titis B. mnrker in hospi

t:ıl personnel. Ann int. Med 103: 21-26, 1985. 

36. Lrı:ureen, M., et· al. : Hepnti tis B expos';lre in emerBency 

medical personnel prevn.lence of serologic markera 

and need for immunization. Am.j.Med.75:269-272,19839· 



EK-1 

SAÖLIK PETISONELİNDE ll.EPATİT B TARAMASI ANKET. FORMU 

Hnotr:ı.nın : 

Protokol No: 

Adı Soyr:ı.dı : 

Soru Anket 
K o N u L · No: 

1 İkruiıe:iı ettiei yer ( 

1- Kıraııl Kooim ( ) 

~ caıu•ıt11 tlu l(tı uırL 1 

ı ... Oo onko ncll\ (" ) 

2- MUatnkil ov ( ) 

u 

3 Kullandığı Su : 

ı- Şohir Şoboko ( ) 
··' 

4 Yn.şı 1 
'• 
. . ~ . .. 

'· - . .... 

5 
,.-. 

1-E ( Cinai yeti ı 

Tarih : 

Anketi Doldurnnın 

Adı Soyndı 

A R Kolon 'Kod 

aon _A.l tı "Y iÇinde ) 

2- Şehir MG:rkezi ( ) 4 
' 

3·-·Aıııtı.· l>ııi~ou:i. ( ) 5 
4- Diear ( ) 

6 
ŞobokbnDışl:·~:; ı. (~tı) . ' 2- \,.,... '. 

'' .. 
' ' . ·: .'. : . ' . ,. : .. :, ... · .. : t_i~, (·::.:;,·;'. ~\:-•:,'.;;,. ;· ,7;.;.a ',,;' 

. ,_ ... ı., .. . . '. •" . . .• ·,.··· ·': ' ... 
1 

.. 

) . 2-K. ; ( ) ·9 .. , 

6 Medeni Hali : 1- Bekfuo (: ) 2-Evli ( ) 10 
' 

' 

7 Eğitim 
, 

' Düzeyi ı 

1- Okuryazar deeil _( ) 4~rtM~l ( ) 

2- Okuryl'\za.r ( ) 5-Liae : ( ) 11 

3- İlkokul ( ) 6-Universite( ) 

8 Mesleği : 12 

9 Meslekte ge9en süre . 13-1~ . 
' 

10 Çalıştığı sorvia : 

ı- Laboratuvar ( ) ' 

2- Cerr:ıhi klinik ( ) 15 
3- Dahili klinik ( ) 

-, 

··• 

... ·, . 
" 

'. 

;ı 

" ·" 
' '. 



---~~-~------~~~~~~-----······-· .. 

1 
--1-· 

A"nket 
Soru No: K o N u L A R ;Kolon Kod ------- -

11 D:Uı::ı önco ı:rn.rılık geçirdiniz mi? 

1- Evet ( ) 2- füı.yır ( ) 16 
-· --· ---------- -·--

12 CE1vnp evet ise nr:ı zıım :ı.n geçirdiei : 

ı- Son altı rı.y içinde ( ) 

2- 6 ay-1 yıl R..t' :ı.s ındn ( ) ' 17 
3- D~ha önce ( ) 

13 Ailenizde ElaDılık geçiren oldu mu? 

1- Evet ( ) 
u 

2-Hayır ( ) 18 ' 

14 Ceva.p evet ise ne zamı:ı.n geçirdi : 

1- Son A.l tı ay içinde ( ) 
' 

2- 6 a.y - l yıl arı:ı.sında ( ) 1 19 

3- D ı:Urn. önoe ( ) 
' 

15 Son altı ay· içinde S ı:ı.rıl ıkl 1 ile tem:1sınız: 

1- Evet ( ) 2- Hayır ( ) 20 

16 Son altı ay içinde enjeksiyon 
yaptırdınız mı? 1-Evet ( ) 2- Hı:ıyır (- : 21 

---
17 Cev.ılp evet ise;kim tıı.r!lfıhdl'.\n yn.pıldı~ı: 

1-Sağlık personeli ( ) 2-Sağlık per;.dışı( )22 ! 

18 Son nltı ay içinde; Knn tranafUzyonu 
y;ı.ptırdınız mı? 1-Evet ( ) 2-Hr>.yır ( ) 23 

-
19 Son. altı R.Y içinde; Diş çekimi-tedn.visi 

y;,ptırdınız mı? 1-Evet ( : ) 2-H11.yıl;' ( • 
' 24 

20 Son altı ny içinde; cerrahi mUdaha.le 

y::ıptırdınız mı? 1-Evet ( ' ) 2-Hl'\yı~ ( ' 25 ı 

21 Cinsel Y::ışrun : 1-Düzenli ( ) 2-DUzensiz( ) 26 

TEST SONUCU . • 
HBsA,g 1-Pozitif ( ) 2-Ner.atif ( ) 27 

Anti-H:Bs 1-Pıızitif ( ) 2-NegF\tif ( ) 28 -



'l'E~EKKOR 

Ara.ştırma görevliligim boyunca bilimsel yönden ye
tişmemi sağlayan; gerek tez ko~usunun seçiminde, gerekse ça
lışmalarım sırasında de~erli yardımlarını eBirgemeyen Sayın 
Hocalarım Prof.Dr. Mete BABACAN, Prof.Dr.Selahattin LELO~Lu,· 
Prof .Dr. Erdal TUNCEL, yakın yardım ve ilgisini 'gördügüm 
Doç. Dr. Ahmet AYYILDIZ 'a, Dr. Osman AKTAŞ' a·, tezimin istatis
tiksel analizine yardımcı olan Yard.Doç.Dr.Mahmut KARTAL'a 
tüm mesai arkadaşlarıma ve

0
Anabilim Dalımız personeline, 

teşekkürü borç bilirim. Ayrıca elim bir 'tra.fik kazasında 
kaybetti~irniz sevgili arkadaşımız Bil.Uz.Güner KUZULUG!L'i 

de bu Vesileyle saygı ve rahmetle anarım. 

Dr. Muzaffer OSMANLIO~LU 
' 




