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ÖZET

Hepatit E virüsü (HEV) tropikal ve subtropikal bölgelerde s›kl›kla epidemik ve sporadik olarak görülen,
fekal-oral yolla bulaflan, selim seyirli akut viral hepatit etkenidir. Bu çal›flmada Erzurum ve çevresinde HEV se-
roprevalans›n›n saptanmas› amaçland›. Farkl› sosyoekonomik seviye ve yafl grubunu oluflturan bireylerden 340
serum örne¤i topland›. Ticari ELISA kitiyle anti-HEV immünglobulin (Ig) G araflt›r›ld›. HEV seroprevalans› dü-
flük sosyoekonomik grupta %11.8, yüksek sosyoekonomik grupta %8.8 ve ortalama %10.3 olarak bulundu.
Sosyoekonomik düzeye, cinsiyete ve yafla göre gruplar aras›nda seroprevalans aç›s›ndan anlaml› fark yoktu
(p> 0.05). Sonuç olarak HEV seroprevalans› Erzurum’da Türkiye ortalamas›n›n üzerinde bulundu. 
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SUMMARY

Hepatitis E Virus Seroprevalance in Erzurum

Hepatitis E is a self-limited enterically transmitted acute viral hepatitis that occurs frequently in epidemic
outbreaks and as sporadic hepatitis in many tropical and subtropical countries. The aim of this study was to
evaluate the seroprevalance of hepatitis E virus (HEV) antibodies in rural and urban areas in Erzurum. A to-
tal of 340 sera were collected from people with different socio-economic levels and age groups. Sera were
examined for IgG to HEV using a commercially ELISA kit. HEV seroprevalance was found to be 10.3%. This
value was 11.8% in the group of low socio-economic level and 8.8% in the group of high socio-economic le-
vel. In respect of prevalence, there was no significant difference among groups of socio-economic level, sex,
and age (p> 0.05). As a result, HEV seroprevalance rate was found higher in Erzurum than average in Tur-
key.
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Hepatit E virüsü (HEV), küçük, tek sarmallı pozi-
tif polariteli bir RNA virüsüdür. Daha önce Calicivi-
rus ailesinin bir üyesi olarak kabul edilmekteyken,
günümüzde hem Calicivirus’larla bir filogenetik ya-
kınlığının olmamasından hem de HEV tarafından
kullanılan replikatif enzimlerin tiplerinin farklı olma-
sından dolayı bu sınıftan çıkarılmış ve halihazırda bir
sınıfa dahil edilememiştir[1,2]. Virüs fekal-oral yolla
bulaşır. Bu yönüyle epidemiyolojisi Hepatit A virüsü
(HAV)’nün epidemiyolojisine benzer. Fakat infeksi-
yözitesi daha düşüktür. İnfeksiyonlar hem sporadik
hem de epidemik olarak görülebilir. Epidemik infek-
siyonlar özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş
ülkelerde görülmektedir. Epidemiler genellikle su
kaynaklı olmaktadır. Ayrıca, zoonotik bir hastalık
olabileceği bildirilmektedir[3,4]. İnfeksiyon sonrasın-
da kronikleşme ve taşıyıcılık görülmez. Klinik olarak
diğer etkenlerle oluşan hepatitlerden ayrılamaz. Ge-
belik dışında kendi kendini sınırlayan selim seyirli bir
hastalık oluşturur[5]. Hepatit E bugün için Asya’da,
Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da endemiktir. Genç
yetişkinler sıklıkla hastalığı geçirmiştir. Anti-HEV se-
roprevalansı adolesan öncesi düşük olup, yaşla bir-
likte %30-40’a kadar çıkar[5]. Sosyoekonomik düze-
yi düşük, alt yapı ve hijyen koşullarının iyi olmadığı
yörelerde görülen hepatit infeksiyonlarının önemli
bir kısmında etken HEV’dir. Sosyoekonomik düzeyi
düşük ve alt yapısı henüz tamamlanmamış olan yö-
remizin, HEV infeksiyonu açısından riskli bir bölge
olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle bu çalışma-
da Erzurum yöresindeki sağlıklı popülasyonda HEV
seroprevalansını ve bu seroprevalansın yaş, cinsiyet
ve sosyoekonomik duruma göre dağılımını araştır-
mayı amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Şubat 2002-Nisan 2002 tarihleri arasında Erzu-
rum merkezinden altı mahalle ve beş ilçeden, yaşla-
rı 0-73 arasında değişen toplam 340 kişiden kan ör-
neği toplandı. Olgular yaş, cinsiyet ve sosyoekono-
mik düzey durumuna göre gruplandırıldı. Sosyoeko-
nomik durum bakımından düşük ve yüksek düzey
olarak iki gruba ayrıldı. Sosyoekonomik durumun
belirlenmesinde eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve yaşa-
nan semt kriter olarak alındı. Eğitim düzeyi lise ve
üzeri, aylık geliri 400 dolar üzeri ve alt yapısı ta-
mamlanmış semtlerde oturan aileler yüksek sosyo-
ekonomik düzey grubuna dahil edildi. Bu üç özellik-
ten en az birini taşımayan aileler ise düşük sosyoeko-
nomik düzey grubuna dahil edildi. Araştırmaya katı-
lan tüm şahıslar standart bir forma göre sorgulandı.
Alınan kan örneklerinin serumları ayrılarak çalışma

yapılıncaya kadar -40°C’de saklandı. Denek serum-
larında, “Genelabs Diagnostics”, “Singapore ELI-
SA” kiti kullanılarak “micro-ELISA” yöntemiyle, an-
ti-HEV immünglobulin (Ig) G araştırıldı. Elde edilen
sonuçların istatistiksel analizi Ki-kare testi ile yapıldı. 

BULGULAR

Çalışmaya alınan olguların 213 (%62.6)’ü erkek,
127 (%37.4)’si kadındı. HEV seropozitifliği toplum
genelinde %10.3 olarak bulundu. Cinsiyet bakımın-
dan HEV seropozitifliği farkı saptanmadı (p> 0.05).
Sosyoekonomik duruma göre iki grup arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05).
Yirmi yaş ve altı ile yirmi yaş üzeri popülasyondan
oluşan iki grup arasında anti-HEV seropozitifliği ba-
kımından anlamlı fark saptanmamakla birlikte, 20
yaş üstü grupta seropozitiflik yaklaşık iki kat daha
yüksek bulundu ( p> 0.05). Yapılan istatistiksel ince-
lemede sosyoekonomik durum ile yaş arasında anti-
HEV seroprevalansı bakımından anlamlı bir ilişki
saptanmadı (p> 0.05). Çalışma sonucu elde edilen
veriler Tablo 1, 2 ve 3’te sunulmuştur.

TARTIŞMA

Başlıca bulaş kaynağı dışkıyla kontamine sular
olan HEV’in prevalansı; bazı coğrafi bölgelerde
(dünya genelinde Çin, Sudan, Hindistan, Kuzey Af-
rika ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkeleri, Türkiye ge-
nelinde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi), genç eriş-
kin yaş grubunda, endemik bölgelere seyahat eden-
lerde, hemodiyaliz hastalarında ve domuz çiftliğinde
çalışanlarda daha yüksektir[6-8]. Erzurum sosyoeko-
nomik yönden gelişmemiş, alt yapısı tamamlanma-
mış ve HEV’in endemik olduğu bölgelere yakın ol-
ması nedeniyle HEV infeksiyonu bakımından riskli
bir bölge olarak kabul edilebilir. 

Türkiye’de değişik bölgelerde yapılan çalışmalar-
da anti-HEV seropozitivitesi %3-23.5 arasında bildi-
rilmiştir (Tablo 4)[9-18].

İlimizde 1994 yılında Taşyaran ve arkadaşları ço-
cukluk yaş grubunda yaptıkları çalışmada, anti-HEV
seropozitifliğini %6.1 olarak bildirmişlerdir[19]. Çalış-
mamızda bu oranın daha yüksek bulunmuş olmasını
olgularımızın erişkin yaş gruplarını ve alt yapı hiz-
metlerinin il merkezine göre daha yetersiz olan ilçe-
lerde yaşayanları da kapsamasına bağlayabiliriz. İli-
mizde saptadığımız anti-HEV seroprevalans oranı
Özacar ve arkadaşlarının İzmir’deki %3.5, Çetinka-
ya ve arkadaşlarının Ankara’daki %7.6, Aydın ve ar-
kadaşlarının Trabzon’daki %3.0, Badur ve arkadaş-
larının İstanbul’daki %5.3 oranlarına göre daha yük-
sek, Ayaz ve arkadaşlarının Diyarbakır’daki %34.0,
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Saltoğlu ve arkadaşlarının Adana’daki %17.8 ora-
nlarından daha düşük saptanmıştır[11,14,15,20-22].Ül-
kemizde yapılmış olan bu çalışmalarda bildirilen

oranlardaki bu farklılıklar bölgenin coğrafi konumun-
dan, sosyoekonomik durumundan, alt yapı hizmetle-
rinin gelişmişliğinden kaynaklanabileceği gibi çalış-
ma kapsamındaki popülasyonların farklı olmasından
da kaynaklanabilir. Ülkemiz coğrafyasını genel ola-
rak değerlendirdiğimizde HEV seroprevalansının ba-
tıdan doğuya doğru ve kuzeyden güneye doğru git-
tikçe arttığını söyleyebiliriz. 

Anti-HEV seroprevalansı yaş ile artmaktadır; ço-
cukluk döneminde düşük, genç erişkin ve erişkinler-
de daha yüksektir. Aldeniz ve arkadaşlarının çalışma-
sında 1994-1996 yılları arasında İstanbul’da 0-4 yaş
grubunda anti-HEV seropozifliğine hiç rastlanmaz-
ken, 10-14 yaş grubunda %3.8, 30-34 yaş grubun-
da %6.3 seropozitiflik bildirilmiştir[9]. Otlu ve Dur-
maz tarafından Malatya’da yapılan ve 2001 yılında
yayınlanan çalışmada yaş gruplarına ve sosyoekono-
mik düzeye (sırasıyla yüksek ve düşük) göre seropozi-
tiflik oranları 0-10 yaş grubunda %10-14, 11-20 yaş
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Tablo 1. Hepatit E IgG seroprevalansının farklı gruplara göre dağılımı 

Anti-HEV IgG pozitif Anti-HEV IgG negatif

n/N % n/N %

• Yaş

≤ 20 13/169 7.7 156/169 93.7

> 20 22/171 12.9 149/171 87.1

• Cinsiyet

Kadın 11/127 8.7 116/127 91.3

Erkek 24/213 11.3 189/213 88.7

• Sosyoekonomik durum

Düşük 20/170 11.8 150/170 88.2

Yüksek 15/170 8.8 155/170 91.2

• Kırsal ve kentsel bölge

Kırsal 19/156 12.2 137/156 87.8

Kentsel 16/184 8.7 168/184 91.3

• Toplam 35/340 10.3 305/340 89.7

Tablo 2. Anti-HEV IgG seropozitifliğinin yaş
gruplarına göre dağılımı

Anti-HEV IgG
Örnek seropozitifliği

Yaş grubu sayısı N %

• 0-10 86 3 3.5

• 11-20 83 10 12.1

• 21-30 54 9 16.7

• 31-40 62 6 9.7

• 41-50 27 3 11.1

• ≥ 51 24 4 16.7

• Toplam 340 35 10.3

Tablo 3. Anti-HEV IgG seropozitifliği yönünden sosyoekonomik durum ile yaş grupları arasındaki ilişki

Sosyoekonomik Yaş > 20 Yaş ≤ 20
durum n/N % n/N % p

• Düşük 12/79 15.2 8/91 8.8 p> 0.05

• Yüksek 10/92 10.9 5/78 6.4 p> 0.05

• Toplam 22/171 12.9 13/169 7.7 p> 0.05



grubunda %12-32, 21-30 yaş grubunda ise %8-12
olarak bulunmuştur[17]. Tülek ve arkadaşları Anka-
ra’da çeşitli yaş gruplarında HEV seroprevalansını
araştırdıkları çalışmada, 15-45 yaş arasında seropo-
zitifliğin anlamlı derecede arttığını bildirmişlerdir[23].
Çalışmamızda da 20 yaş üstü grupta, 20 yaş altı
gruba göre seroprevalans oranı istatistiksel olarak
anlamlı fark olmamakla birlikte yaklaşık iki kat yük-
sek bulundu. Öte yandan anti-HEV IgG seropozitif-
liğinin 1-4.5 yıl kadar sürdüğü, bazı çalışmalarda bu
sürenin 14 yıla kadar uzayabildiği belirtilmektedir[24].
Bu nedenle özellikle erişkin ve ileri yaş gruplarında
saptanan seropozitiflik oranının tam olarak gerçek
değeri yansıtamayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca,
düşük sosyoekonomik düzey ve kötü hijyen şartları
nedeni ile bölgemizde daha erken yaşlarda kazanıl-
mış olması da 20 yaş altı ve üstü grup arasındaki is-
tatistiksel farksızlığın nedeni olabilir. 

Düşük sosyoekonomik düzey HEV infeksiyonu
için bir risk faktörüdür. Sağlıklı içme suyu bulunma-
yan ve içme suyunun kanalizasyon sularıyla konta-
mine olma olasılığı yüksek bölgelerde HEV seropre-
valansı da yüksektir. Aynı ilde yaşayan ve farklı sos-
yoekonomik koşullarda bulunan popülasyondan zi-
yade, genel olarak sosyoekonomik düzey bakımın-
dan farklı olan illerde yaşayanlar arasındaki seropre-
valans farklılığı daha fazladır. Trabzon, Diyarbakır ve
Malatya’da yapılan çalışmalar bu görüşü destekle-
mektedir[15,18,25]. 

Yapılan çalışmalarda HEV seroprevalansının da-
ğılımında cinsiyet farkı gözlenmemiştir. Bölgemizde
daha önce yapılan bir çalışmada, anti-HEV preva-
lansı kızlarda %6.3, erkeklerde %6.0 olarak saptan-
mıştır[19]. Aldeniz ve arkadaşlarının çalışmalarında

ise kadınlarda %6.0, erkeklerde %4.8 olarak bildiril-
miştir[9]. Çalışmamızda bu oran kadınlarda %8.7, er-
keklerde ise %11.3 olarak saptanmış olup, aradaki
fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05). 

HEV seroprevalansının eğitim düzeyi, sosyoeko-
nomik durum ve alt yapı koşullarına bağlı olarak
farklılıklar gösterdiğini bildiren çalışmalar vardır. Bu
farklılıklar birçok çalışmada istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır[10,12,15,19]. Çalışmamızda da
sosyoekonomik durum bakımından gruplar arasında
HEV seroprevalansı yönünden önemli fark saptan-
mamıştır (p> 0.05). 

Çalışmamız sonucunda ilimizdeki anti-HEV sero-
pozitiflik oranı (%10.3) Türkiye ortalamasının
(%6.7) üzerinde saptanmıştır[25]. Bu oranın yüksek
olmasını ilimizin endemik bölgelere yakınlığına ve
sosyoekonomik yönden gelişmemiş olmasına bağla-
yabiliriz. Alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesiyle diğer
tüm fekal-oral yolla bulaşan infeksiyonlarda olduğu
gibi HEV infeksiyonunda da azalma olacağını düşün-
mekteyiz. 
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Tablo 4. Türkiye’de farklı bölgelerde yapılmış olan HEV seroprevalansı çalışma sonuçları

Araştırıcı Yöre Çalışılan grup Anti-HEV pozitifliği (%) 

• Aldeniz ve arkadaşları[9] İstanbul Sağlıklı popülasyon 4.8

• Mıstık ve arkadaşları[10] Bursa Kan donörleri 9.1

• Özacar ve arkadaşları[11] İzmir Sağlık personeli 3.6

• Gültekin ve arkadaşları[12] Antalya Sağlık personeli 11.7

• Erdurak ve arkadaşları[13] Adana Kan donörleri 10.9

• Çetinkaya ve arkadaşları[14] Ankara Kan donörleri 7.2

• Aydın ve arkadaşları[15] Trabzon Sağlıklı popülasyon 3.0

• Kurtoğlu ve arkadaşları[16] Van Sağlıklı popülasyon 7.5

• Otlu ve Durmaz [17] Malatya Sağlıklı popülasyon 9.8

• Yükselen ve arkadaşları[18] Diyarbakır Sağlıklı popülasyon 23.5



Flora 2003;8(1):65-69 69

Erzurum Yöresinde Hepatit E Virüs Seroprevalansı Ertek M, Yazgı H, Yılmaz Ö, Erol S.

on of field isolates of swine hepatitis E virus from pigs in
different geographic regions of the United States. J Clin
Microbiol 2002;40:1326-32.

5. Emerson SU, Purcell RH. Recombinant vaccines for hepa-
titis E. TRENDS in Molecular Medicine 2001;7:462-6.

6. Aydın K. Hepatit E, tarihçe ve epidemiyolojik özellikler.
Kılıçturgay K, Badur S (editörler). Viral Hepatit 2001. İs-
tanbul: Deniz Ofset, 2001:247-54.

7. Drobeniuc J, Favorov MO, Shapiro CN, et al. Hepatitis
E virus antibody prevalence among persons who work
with swine. J Infect Dis 2001;184:1594-7.

8. Aggarwall R, Kumar R, Pal R, Naik S, Semwal SN, Na-
ik SR. Role of travel as a risk factor for hepatitis E virus
infection in a disease endemic area. Indian J Gastroente-
rol 2002;21:14-8.

9. Aldeniz C, Çavuşoğlu Ş, Altunay H ve ark. İstanbul’da A
ve E hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi
1998;1:31-6.

10. Mıstık R, Kentsu H, Çönal G, Töre O. NANBNC akut vi-
ral hepatit şüpheli olgularda ve kan donörlerinde anti
HEV prevalansı. 2. Ulusal Hepatit Sempozyumu Kongre
Kitabı. Ankara: 3-4 Kasım, 1994:149.

11. Özacar T, Zeytinoğlu A, Yetişin A, Bilgiç A. Sağlık çalı-
şanlarında Anti HEV araştırılması. 2. Ulusal Viral Hepa-
tit Sempozyumu Kongre Kitabı. Ankara: 3-4 Kasım,
1994:150.

12. Gültekin M, Övünç D, Çolak D, Ündar L. Sağlık perso-
nelinde HEV seroprevalansı. Mikrobiyoloji Bülteni 1996;
30:73-7.

13. Erdurak FÖ, Dundar İH, Saltoğlu N, Yaman A, Çetiner
S. Subtropik bir bölge olan Adana yöresindeki anti-HEV
sıklığı. 2. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu. Kongre
Özet Kitabı. Ankara: 3-4 Kasım, 1994:146.

14. Çetinkaya H, Uzunalimoğlu Ö, Soylu K, Anter U, Boz-
kaya H. Kan donörlerinde hepatit E virusu (HEV) preva-
lansı. Viral Hepatit Dergisi 1996;2:32-4.

15. Aydın K, Köksal İ, Çaylan R, Ayaz C, Usta T, Günel A.
Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çe-
şitli gruplarda Hepatit E virus seropozitifliğinin karşılaştı-
rılması. Viral Hepatit Dergisi 1999;5:79-83.

16. Kurtoğlu MG, Bozkurt H, Güdücüoğlu H, Bayram Y,
Berktaş M. Van bölgesinde Hepatit E virus seroprevalan-
sı. 10. KLİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Kongresi) Kongre özet kitabından. Adana:
15-19 Ekim, 2001:23/13.

17. Otlu B, Durmaz R. Malatya’da hepatit E virus seropozi-
tifliği. İnfeksiyon Dergisi 2001;15:273-6.

18. Yükselen AV, Değertekin H, Badur S. Diyarbakır il mer-
kezinde hepatit E. Viral Hepatit Dergisi 1997;1:76-8.

19. Taşyaran MA, Akdağ R, Akyüz M, Parlak M, Ceviz N,
Yılmaz Ş. Erzurum bölgesi çocuklarında fekal oral yolla
bulaşan hepatit viruslarının seroprevalansı. Klimik Dergi-
si 1994;7:74-5.

20. Badur S, Yenen OŞ, Yüksel D, Işık NH. Çeşitli gruplarda
ve normal populasyonda E hepatiti seroprevalansı. Kli-
mik Dergisi 1995;8:10-2.

21. Ayaz C, Çümen B, Merdan S, Arıtürk S. Diyarbakır ili
Bağlar semti 5 Nisan mahallesindeki 15-44 yaş doğur-
ganlık çağındaki kadınlarda anti HEV pozitifliği. Viral He-
patit Dergisi 1996;2:127-30.

22. Saltoğlu N, Karayaylalı İ, İnal S ve ark. Hepatit E virusu-
nun fekal oral ve olası parenteral geçişi. Viral Hepatit
Derg 1995;1:76-80.

23. Tülek N, Uysal G, Güven MA, Mert A. Ankara’da çeşitli
yaş gruplarında hepatit E seroprevalansı. Viral Hepatit
Dergisi 1997;3:113-4.

24. Yenen OŞ. Hepatitler. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğa-
nay M (editörler). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji-
si. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2002:820-34.

25. Sönmez E, Kaya A, Yılmaz Ş, Aladağ M, Yoloğlu S, Çe-
tin C. Malatya bölgesinde hepatit E virusu seroprevalan-
sı. Viral Hepatit Dergisi 1995;2:81-3.

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTEK

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı

25040, ERZURUM

e-mail: ertekmustafa@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2002 Kabul Tarihi: 12.01.2003


