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Çocukluk Çağı Akut Viral 
Hepatitlerinde Etyolojik Ajanların 
Dağılımı

Akut viral hepatitler sık görülen ve karaciğerde
inflamasyon ve nekroza yol açabilen viral infeksiyon-
lardır. Ülkemizde resmi rakamlara göre yılda 25.000
civarında viral hepatit olgusu bildirilmekte; ancak yıl-
lık gerçek olgu sayısının 200.000 üzerinde olduğu
düşünülmekte ve akut viral hepatitler önemli bir sağ-
lık sorunu oluşturmaktadır[1]. Hepatit A, B, C, D, E,
G virüsleri (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV) he-
patite yol açan viral etkenlerdir[2-5]. Ayrıca Epstein
Barr virüsü (EBV), sitomegalovirüs (CMV), herpes
simpleks virüsü (HSV), suçiçeği virüsü, kızamıkçık vi-
rüsü, adenovirüs, enterovirüsler ve arbovirüslerin in-
feksiyonları sırasında da sistemik hastalığın bir kom-
ponenti olarak hepatit tablosu görülebilmektedir. Bu
çalışmada ülkemizde viral hepatitlerle ilgili çalışmala-
ra katkıda bulunmak amacı ile hastanemizde akut vi-
ral hepatit tanısı ile izlenen çocuk hastalarda etyolo-
jik ajanların dağılımı incelenmiştir.

HASTALAR ve YÖNTEM

Hastalar

Haziran 1995-1996 tarihleri arasında Sosyal Si-
gortalar Kurumu (SSK) Ankara Çocuk Hastalıkları
Hastanesi’nde akut viral hepatit tanısı ile izlenen 1
ay-14 yaş grubundaki 364 çocuk çalışmaya alındı.
Akut viral hepatit tanısı, daha önceden sarılık veya
kronik karaciğer hastalığı ve hepatotoksik ilaç kulla-
nımı öyküsü olmayan hastalarda; iki haftadan kısa
süren sarılık yakınması olması, alanin aminotransfe-
raz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzey-
lerinin normalden yüksek olması (N: 15-45 IU/L) ve
total bilirubin düzeyinin 2 mg/dL üzerinde olması ile
konuldu.

Serolojik Testler

Hastaneye başvurduklarında hastalardan alınan

serum örnekleri -20°C’de saklanıp haftada iki gün
olacak şekilde hepatit markerleri için test edildi. An-
ti-HAV IgM (Organon Technica, Hollanda), HBsAg
ve anti HBc IgM (Murex, İngiltere), anti-HCV (III. je-
nerasyon Innogenetics, Belçika) ve anti-HEV IgM
(Genelab, Singapur) mikro ELISA yöntemiyle ticari
kitler kullanılarak çalışıldı. HBsAg (+) bulunanlarda
anti-delta (Organon Technica, Hollanda), bu mar-
kerlerin hepsi negatif bulunanlarda ise EBV IgM ve
IgG, CMV IgM ve IgG ve HSV IgM ve IgG (Eucar-
dio, ABD) mikro ELISA yöntemiyle çalışıldı.

Ayrıca sarılık yakınması olmayan 180 çocukta
anti-HEV IgG (Genelab, Singapur) seropozitifliği
araştırıldı. 

BULGULAR

Olgularımızın yaşları 3 ay ile 14 yaş arasında de-
ğişmekte olup 228 olgu (%62.6) 6-12 yaş grubun-
dadır. Yine olgularımızın 163’ünü (%44.8) kız,
201’ini (%55.2) erkek hastalar oluşturmaktadır.
Hastanemize en sık başvuru 62 olgu ile (%17) Ekim
ayında yapılmıştır. Akut viral hepatit tanısı ile izledi-
ğimiz 364 hastanın 320’sinde (%87.9) HAV, 28’in-
de (%7.7) HBV etken olarak saptanmıştır. Bir olgu-
da (%0.27) B hepatiti ile birlikte delta koinfeksiyonu
tespit edilmiştir. Olgularımızın hiçbirisinde anti-HCV
ve anti-HEV IgM pozitifliği görülmemiştir. Onaltı ol-
gu (%4.4) ne A, ne B, ne C, ne D, ne E (NABCDE)
hepatiti olarak değerlendirilmiş olup, bunlardan iki-
sinde (%0.5) etkenin CMV olduğu saptanmıştır. 

Sarılık yakınması olmayan 180 çocuğun ise
2’sinde anti-HEV IgG (+), anti-HEV IgM (-) bulun-
muştur. Bu çocukların biri 9, diğeri 13 yaşındadır.

TARTIŞMA

Viral hepatitlerde etyolojik ajan; ülkelere, aynı ül-
kede değişik bölgelere, yaş gruplarına ve risk faktör-
lerinin varlığına göre değişmektedir. Hepatit A infek-
siyonları gelişmekte olan ülkelerde 15 yaşın altında-
ki çocuklarda predominant olarak görülürken, geliş-
miş ülkelerde ileri sanitasyon koşullarına bağlı olarak
daha az sıklıkta ve erişkin yaş grubuna kaymış olarak
görülmektedir[6]. Ülkemizde çocuk yaş grubunda ya-
pılan çalışmalarda akut viral hepatitli olguların
%25.6-87.5’inde HAV, %1.3-30.5’inde HBV etken
olarak bildirilmiştir[1,7,8]. Çalışmamızda 364 hasta-
nın %87.9’unda HAV, %7.7’sinde HBV saptanmış,
%4.4’ü NABCDE hepatiti olarak değerlendirilmiştir.
Hasta popülasyonumuzun sosyo-ekonomik düzeyi-
nin düşük olması fekal-oral yolla bulaşan A hepatiti-
nin bu kadar yüksek oranda görülmesi ile ilişkili ola-
bilir. 
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Olgularımızın hiçbirisinde C ve E hepatiti tespit
edilmemiştir. Hastalarımızın risk gruplarında olma-
ması, erken dönemde antikor görülemeyebilmesi ve
C hepatitinin çoğunlukla subklinik seyretmesi C he-
patitli olgu saptamamamızda etkili olmuş olabilir. 

Hepatit A virüsü gibi fekal-oral yolla bulaşan he-
patit E virüsünün tanısındaki güçlükler nedeniyle
akut hepatitlerde E virüsüne yönelik çalışmalar kısıt-
lıdır. Ancak son yıllarda HEV’in izole edilip klonlan-
masıyla elde edilen rekombinant antijenler kullanıla-
rak hazırlanan ELISA kitlerinin geliştirilmesi ile has-
ta serumlarında anti-HEV IgM ve IgG antikorlarını
saptamak, akut ve geçirilmiş infeksiyonların ayrımı-
nı yapmak mümkün olmuştur[3,9-11]. HEV; Orta ve
Güney-doğu Asya, Hindistan, Çin ve Afrika gibi en-
demik bölgelerde akut hepatitin en sık nedenidir.
Gelişmiş ülkelerde ise daha çok endemik bölgelere
seyahat edenlerde sporadik olgular halinde görül-
mektedir[3,9,12]. HEV infeksiyonları daha çok 15-45
yaş grubunda görülmekle birlikte, son yıllarda ende-
mik bölgelerde çocuklardaki akut sporadik hepatitle-
rin de en sık etkeni olduğu bildirilmiştir[3,13]. Ülke-
mizde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada bölgelere ve
yaşlara göre sonuçlar değişmektedir. Badur ve arka-
daşlarının beş bölgede sağlıklı kişilerde yaptığı çalış-
mada anti-HEV prevalansı İstanbul’da %3, Ada-
na’da %10.4 olarak bulunmuş, ancak yaşamın ilk
yirmi yılındakilerde HEV seropozitifliğine rastlanma-
mıştır[14]. Diyarbakır’da da erişkin yaş grubunda akut
sporadik NANB hepatitlerin %73.3’ünde anti-HEV
IgG pozitifliği bildirilmektedir[15].

Çalışmamızda ise çocuk popülasyonunda akut vi-
ral hepatitlerde hepatit E’nin yerini saptamak amacı
ile anti-HEV IgM antikorları araştırılmış ve hastaları-
mızın hiçbirisinde pozitiflik bulunmamıştır. Ancak
çocuklarda hepatit E infeksiyonunun sıklıkla subkli-
nik seyretmesi de sonucumuzda etkili olmuş olabilir.
Bu nedenle sarılık yakınması olmayan 180 çocukta
da anti-HEV IgG seropozitifliği araştırılmış ve %1.1
oranında pozitiflik elde edilmiştir. Bu sonuçlar bölge-
miz çocuk popülasyonunda E hepatitinin yaygın ol-
madığını düşündürmektedir. Ancak Türkiye’de pedi-
atrik popülasyonda hepatit E’nin önemini belirlemek
için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Olgularımızın %0.5’inde CMV hepatiti saptan-
mış, %3.9’unda ise incelenen virüslerin hiçbirisine
karşı seropozitiflik elde edilememiştir. Hepatit G vi-
rüsü gibi diğer etkenlere yönelik tetkik olanakları art-
tıkça bu oran daha da azalacaktır.
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