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Viral hepatitlerin tüm dünyada önemli bir sağlık
sorununu oluşturduğu bilinmektedir. Yıllar boyunca
yapılan çeşitli çalışmalarla viral hepatitlere neden
olan virüsler tanımlanmaya çalışılmıştır[1]. Serolojik
testlerdeki gelişmeler ışığında dışkıyla kontamine ol-
muş sularla ilişkili epidemik hepatitlerde hepatit A vi-

rüsü (HAV)’nden farklı bir etkenin sorumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Hepatit E virüsü (HEV) adı ve-
rilen bu etken, HAV gibi enterik yoldan bulaşmakta
ve sıklıkla dışkıyla kontamine olmuş içme sularıyla
yayılarak infeksiyona neden olmaktadır[1,2]. HEV in-
feksiyonu ilk kez 1955-1956 yıllarında Hindistan’da
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ÖZET

Hepatit E virüsü (HEV) geliflmekte olan ülkelerde önemli bir sa¤l›k problemidir. Etken kontamine su ve
yiyeceklerle bulaflmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, Isparta bölgesinde farkl› yafl gruplar›nda HEV infeksiyonunun
prevalans›n› saptamakt›r. Çal›flma grubu 1153 kan donörü ve 164 sa¤l›kl› çocuktan oluflturulmufltur. Anti-HEV
antikorlar› ticari ELISA kitleriyle saptanm›flt›r. Yafl gruplar›na göre seropozitiflik oranlar› 8-14 yafl %1.82, 19-
29 yafl %0.69, 30-39 yafl %0.87, 40-49 yafl %1.70, 50-59 yafl %1.31 ve 60-68 yafl %0.0 olarak bulunmufltur. Bu
sonuçlar göstermektedir ki, bölgemizdeki HEV seropozitifli¤i oran› Türkiye’nin di¤er bölgelerine göre daha
düflüktür.
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SUMMARY
The Seroprevalence of Hepatitis E in Different Age Groups in Isparta Region 

Hepatitis E virus (HEV) is a major health problem in many developing countries. It is transmitted by wa-
ter and food that are contaminated by feces. The aim of this study was to determine the prevalence of HEV
infection in different ages in Isparta region. The study group included 1153 blood donors and 64 healthy child-
ren. Anti-HEV antibodies were detected by commercial ELISA kits. The seropositivies according to age gro-
ups were; 8-14 age 1.82%, 19-29 age 0.69%, 30-39 age 0.87%, 40-49 age 1.70%, 50-59 age 1.31% and 60-68
age 0.0%. The results indicated that HEV seropositivity obtained in Isparta was lower than those of other re-
gions of Turkey. 
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salgın şeklinde görülmüştür[3]. Bundan başka, birçok
tropikal ve subtropikal ülkede çeşitli büyüklüklerde
epidemiler şeklinde veya sporadik olarak görülmüş-
tür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen akut
viral hepatitlerin önemli bir kısmını oluşturmakta-
dır[4]. Ülkemizde ise bölgesel araştırmalarda sağlıklı
gruplardaki anti-HEV seropozitifliği %3-34 arasında
değişmektedir[1]. Bu çalışmada, bölgemizde farklı
yaş grubunda olan sağlıklı bireylerde anti-HEV sero-
pozitifliğinin mikroELISA yöntemiyle araştırılması
amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Kan Bankasına kan ba-
ğışı yapmak üzere başvuran 1153 sağlıklı erişkin ile
okul çağındaki 164 sağlıklı çocuk arasında yapılmıştır.

Donörlerden ve çocuklardan alınan 5’er mL ve-
nöz kan örneklerinin serumları ayrıştırılarak çalışma-
nın yapılacağı güne kadar ependorf tüpler içinde -
80°C’de saklanmıştır. Çalışma günü oda sıcaklığına
getirilen serumlarda anti-HEV antikorları, HEV Ab
(BLK Diagnostics, İspanya) kiti kullanılarak Elx50 ve
Elx800 (BioTek) cihazlarında kit prosedürüne uygun
olarak mikroELISA yöntemiyle araştırılmıştır.

Veriler SPSS 11.0 programına kaydedilmiştir. İs-
tatistiksel yöntem olarak Statcalc programı kullanıla-
rak ki-kare analizi yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan sağlıklı erişkinlerin 1104
(%95.7)’ü erkek, 49 (%4.24)’u kadın olup, yaş ortala-
maları 34.3 ± 9.93 (19-68) yıl olarak bulunmuştur.

Çocukların 79’u erkek, 85’i kız olup, yaş ortala-
maları ise 11.3 ± 1.85 (8-14) yıl olarak bulunmuştur. 

Anti-HEV sonuçlarına bakıldığında erişkin yaş
grubunda 12 (%1.04) olguda seropozitiflik saptan-
mıştır (Tablo 1). Bu olguların tümünün erkek olduğu
görülmüştür. Ayrıca, bu olguların yaşlarının 24-53
arasında değişmekte olduğu görülmüş ve yaş ortala-
maları 39.9 yıl olarak hesaplanmıştır. Çocuk grupta
164 kişiden 3 (%1.83)’ünde anti-HEV pozitifliği
saptanmıştır (Tablo 2). Bu kişilerden ikisi kız biri er-
kek olup, yaşları sırasıyla 12, 13 ve 12’dir. 

TARTIŞMA

HEV fekal-oral yolla bulaşan ve epidemilere ne-
den olabilen bir mikroorganizmadır. Enterik yolla
bulaşan epidemik non-A non-B viral hepatit salgını
ilk defa 1955-1956 yıllarında Yeni Delhi’de içme su-
larına kanalizasyon sularının karışması sonucu görül-
müş, 29 bin kişi etkilenmiş ve o dönemlerde hepatit
A salgını olarak düşünülmüştür. Ancak, ilerleyen yıl-
larda saklanan hasta serumlarının tekrar incelenme-
si sonucunda yeni bir etyolojik ajanın sorumlu oldu-
ğu anlaşılmış ve identifikasyonlar sonucunda virüs
“hepatit E virüsü” olarak adlandırılmıştır[5,6]. Daha
önceleri morfoloji ve genomik organizasyonları Ca-
licivirus’lara benzediğinden dolayı Caliciviridae aile-
sinin bir üyesi olarak kabul edilen bu virüsün, yapı-
lan sekans incelemeleri sonucunda Hepaviridae aile-
sinden Hepavirus genusuna ait olduğu anlaşılmış-
tır[2]. Yine Hindistan’da 1975-1976 yıllarında başka
bir hepatit E epidemisi ortaya çıkmıştır. Bunlar dışın-
da Çin, Etiyopya, Somali gibi çeşitli ülkelerde de he-
patit E epidemileri görülmüştür[1]. 

Ülkemizde bildirilen ilk salgın, 1986 yılında An-
kara’da gerçekleşmiş ve 29 vakada görülmüştür[1,7].
Yöremizde 2000 yılında 5-16 yaş grubu çocuklarda
içme sularının kontaminasyonunun neden olduğu
anlaşılan, 58 çocukta hepatit A, 25 çocukta ise he-
patit E virüslerinin neden olduğu bir salgınla karşıla-
şılmıştır[8].

Hepatit E’ye bağlı viral hepatitlerin prevalansı,
sosyoekonomik düzeye ve coğrafi bölgelere göre
farklılık göstermektedir[9]. Gelişmiş ülkelerde sağlıklı
insanlarda ve kan donörlerinde yapılan çalışmalarda
Hollanda’da %1.1, Almanya’da %7.3, Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD)’nde %2.3, Japonya’da %8 gibi
seropozitiflik oranları saptanmıştır[1]. Gelişmekte olan
ülkelerde sağlıklı insanlar arasında yapılan çalışmalar-
da Suudi Arabistan’da %16.9, Hindistan’da %20,
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Tablo 1. Erişkin ve çocuklarda anti-HEV seropo-
zitifliği 

Yaş grupları Sayı Anti-HEV pozitif

• 8-14 164 3

• 19-69 1153 12

Ki-kare= 0.79, p= 0.373. HEV: Hepatit E virüsü.

Tablo 2. Yaş gruplarına göre anti-HEV seropozi-
tifliği

Yaş grupları Sayı Anti-HEV pozitif %

• 8-14 164 3 1.83

• 19-29 433 3 0.69

• 30-39 343 3 0.87

• 40-49 293 5 1.70

• 50-59 76 1 1.31

• 60-68 8 - 0.0

Ki-kare= 2.62, p= 0.758. HEV: Hepatit E virüsü.



Nepal’de %31, Mısır’da %45.2 gibi yüksek oranlar-
da seropozitiflikler saptanmıştır[10-13]. 

Görüldüğü üzere seropozitiflik açısından ülkeler
arasında sosyoekonomik düzeylere bağlı olarak deği-
şiklikler görülmektedir. Aynı nedenden dolayı bir ül-
kenin değişik bölgelerinde de farklı seropozitiflik
oranları ile karşılaşılabilmektedir. Örneğin; ülkemiz-
de Karadeniz Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada sağ-
lıklı kişilerin serumlarında anti-HEV seropozitifliği
%3 olarak saptanırken, Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ndeki sağlıklı insanlardan elde edilen serumlarda
anti-HEV seropozitifliği %29 olarak saptanmıştır[1].
Malatya’da ise anti-HEV seropozitifliği %9.8 oranın-
da bildirilmiştir[14]. Bu çalışmada ise %1.13 olarak
saptanmıştır.

Diyarbakır’da iki ayrı semtte yaşları 7-17 arasın-
da değişen, herhangi bir semptomu ve hastalığı ol-
mayan çocuklar arasında yapılan bir çalışmada, an-
ti-HEV seropozitifliği %24 ve %25 olarak bulunmuş-
tur[15]. Erzurum’da Taşyaran ve arkadaşları 3-14 yaş
grubu 180 çocukta anti-HEV seropozitifliğini %6.1
olarak bulmuşlardır[16]. Konya’da yaşları 1-17 ara-
sında değişen 210 sağlıklı çocuk arasında yapılan bir
çalışmada anti-HEV seropozitifliği kırsal bölgede
oturanlarda %7, şehir merkezinde oturanlarda ise
%4.5 olarak bulunmuştur[17]. Aydın ve arkadaşları-
nın yaptıkları bir çalışmada Trabzon bölgesinde sağ-
lıklı çocuklar arasında anti-HEV seropozitifliği sap-
tanmazken, Diyarbakır yöresinde sağlıklı çocuklar
arasında %26.6 olarak saptanmıştır[18]. Bu oranları
belirleyen bir diğer etken de alt yapı tesisleridir. Dep-
rem gibi doğal felaketlerin sonrasında alt yapı sis-
temlerinin yetersiz hale gelmesi, içme sularına kana-
lizasyon sularının karışması nedeniyle hepatit E ve
hepatit A infeksiyonlarında artışlar görülebilmekte-
dir. Örneğin; 1999 yılında Düzce depremi sonrasın-
da Düzce ve Gölyaka kamplarında kalan 2-15 yaş
grubu çocuklar arasında yapılan bir çalışmada, anti-
HEV seropozitifliğinin sırasıyla %4.7 ve %17.2 ol-
duğu görülmüştür[19]. Çalışmamızda %1.83 gibi dü-
şük bir oran bulunmuştur. Bu da bölgemizin alt yapı
tesislerinin yeterli olduğunu düşündürmektedir.

Ülkemizde Thomas ve arkadaşları 1993 yılında
yaptıkları bir çalışmada, beş farklı bölgeden elde et-
tikleri serum örneklerinde anti-HEV pozitifliğini
%5.9 olarak bulmuşlardır[20]. Aynı çalışmada yaş
grupları da incelenmiş, üçüncü ve dördüncü dekad-
larda seropozitifliğin yüksek olduğunu saptanmıştır.
Yine Diyarbakır’da Hoşoğlu ve arkadaşları 30 yaşın
altındaki kişilerde anti-HEV seropozitifliğini %9.1,
30 yaşın üstündekilerde ise %23.3 olarak bulmuşlar-

dır[21]. Kaleli ve arkadaşlarının çalışmalarında farklı
yaş gruplarında olan ve toplu yaşam yerlerinde yaşa-
yan kişilerin serumları anti-HEV seropozitiflikleri yö-
nünden araştırılmış, çocuk yuvasında kalan 6-13 yaş
grubundaki kişilerde %7.46, yetiştirme yurdunda ka-
lan 14-18 yaş grubundakilerde %1.75, huzur evinde
kalan 67-93 yaş grubundakilerde ise %22.85 oran-
larında anti-HEV seropozitiflikleri elde edilmiştir[22].
Yaşla birlikte anti-HEV seropozitifliği artmaktadır.
Ancak, çalışmamızda istatistiksel açıdan anlamlı ol-
masa da (p> 0.05) çocukluk yaş grubunda seropozi-
tifliğin erişkinlere göre daha fazla olduğu görülmek-
tedir. Bunun nedeni çocuk ve erişkin grupların fark-
lı sosyoekonomik düzeylerdeki bölgelerde yaşıyor ol-
maları olabilir. Ayrıca, erişkinlerde 40-49 yaş gru-
bunda seropozitifliğin arttığını görmekteyiz. Aslında
bu durum, yaşla birlikte anti-HEV seropozitifliğinin
arttığını desteklemektedir. Ancak, çalışmada 50 yaş
üstündeki gruplarda bu oranın düştüğü görülmekte-
dir. Bunun da sebebi, çalışma sırasında ilgili yaş
gruplarında kan bağışı yapan kişi sayısı diğer grupla-
ra göre daha az olduğundan, çalışmaya dahil edilen
kişi sayısının az olması ile ilgili olabilir.

Sonuç olarak, ülkemizde HEV seropozitifliği açı-
sından belirgin farklılıklar vardır. Bu durum sosyo-
ekonomik düzey ve bölgedeki alt yapı sistemlerinin
yeterliliği ile yakından ilgilidir. Bizim bölgemizdeki
hepatit E seroprevalansı gerek erişkin yaş, gerekse
çocukluk çağındaki kişilerde oldukça düşük düzeyler-
dedir. Bundan dolayı günümüzde hepatit E’nin böl-
gemiz için önemli bir sorun teşkil etmediği sonucu-
na varılmıştır.

KAYNAKLAR
1. Aydın K, Sözen EE. Hepatit E, tarihçe ve epidemiyolojik

özellikler. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (editörler). Viral He-
patit 2007. 1. Baskı. İstanbul: Ohan Matbaası,
2007:286-96. 

2. Anderson DA, Cheng RH. Hepatitis E virus: Structure
and molecular virology. In: Thomas HC, Lemon S, Zuc-
kerman AJ (eds). Viral Hepatitis. 3rd ed. Massachusetts:
Blackwell, 2005:603-10. 

3. Eroğlu C, Duyar E, Sünbül M, Esen Ş, Günaydın M, Leb-
lebicioğlu H. Akut hepatit E’li iki olgu. Viral Hepatit Der-
gisi 2002:485-7.

4. İzat A, Memikoğlu KO, Azap A, Tekeli E. Ankara bölge-
sinde sağlıklı bireylerde hepatit E seroprevalansı. Viral
Hepatit Dergisi 2004;9:36-40.

5. Krawczynski K, Aggarwal R, Kamili S. Epidemiology, cli-
nical and pathologic features, diagnosis, and experimen-
tal models. In: Thomas HC, Lemon S, Zuckerman AJ
(eds). Viral Hepatitis. 3rd ed. Massachusetts: Blackwell,
2005:624-34. 

Flora 2007;12(4):201-204 203

Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit E Seroprevalansı
Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, 

Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G.



6. Kandemir Ö. Hepatit E virüsü. Tabak F, Balık İ, Tekeli E
(editörler). Viral Hepatit 2007. 1. Baskı. İstanbul: Ohan
Matbaası, 2007:298-303. 

7. Doğancı L, Hacıbektaşoğlu A, Yenen OŞ ve ark. Anka-
ra Güvercinlik bölgesinde saptanan su kaynaklı bir non-
A, non-B hepatitis epidemisi. GATA Bülteni 1989;31:
141-9.

8. Yayli G, Kiliç S, Örmeci AR. Hepatitis agents with ente-
ric transmission-an epidemiological analysis. Infection
2002;30:334-7.

9. Karslıgil T, Ekşi F, Balcı İ, Belgin R. Bölgemizde A ve E
hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;
8:155-9.

10. Abdelaal M, Zawawi TH, al Sobhi E, et al. Epidemiology
of hepatitis E virus in male blood donors in Jeddah, Sa-
udi Arabia. Ir J Med Sci 1998;167:94-6.

11. Clayson ET, Shrestha MP, Vaughn DW, et al. Rates of
hepatitis E virus infection and disease among adolescents
and adults in Kathmandu, Nepal. J Infect Dis 1997;
18:49-56.

12. Wibawa ID, Muljono DH, Mulyanto, et al. Prevalence of
antibodies to hepatitis E virus among apparently healthy
humans and pigs in Bali, Indonesia: Identification of a
pig infected with a genotype 4 hepatitis E virus. J Med
Virol 2004;73:38-44.

13. Abdel Hady SI, El-Din MS, El-Din ME. A high hepatitis
E virus (HEV) seroprevalence among unpaid blood do-
nors and haemodialysis patients in Egypt. J Egypt Public
Health Assoc 1998;73:165-79.

14. Otlu B, Durmaz R. Malatya’da hepatit E seropozitifliği.
İnfeksiyon Dergisi 2001;15:273-6.

15. Ayaz C, Merdan S, Çümen B, Arıtürk S. Diyarbakır ili iki
ayrı semtinde 7-17 yaş grubu çocuklarda anti-HEV sero-
pozitifliğinin araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 1996:
35-7.

16. Taşyaran MA, Akdağ R, Akyüz M, Kaya A, Ceviz N, Yıl-
maz Ş. Erzurum bölgesi çocuklarında fekal oral bulaşma
hepatit viruslarının seroprevalansı. Klimik Dergisi 1994;
2:74-5.

17. Atabek ME, Fındık D, Gulyuz A, Erkul I. Prevalence of
anti-HAV and anti-HEV antibodies in Konya, Turkey.
Health Policy 2004;67:265-9.

18. 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 1999:79-83.

19. Sencan I, Sahin I, Kaya D, Oksuz S, Yildirim M. Assess-
ment of HAV and HEV seroprevalence in children living
in post-earthquake camps from Düzce, Turkey. Eur J
Epidemiol 2004;19:461-5.

20. Thomas DL, Mahley RW, Badur S, Palaoglu KE, Quinn
TC. Epidemiology of hepatitis E virus infection in Tur-
key. Lancet 1993;341:1561-2.

21. Hosoglu S, Ayaz C, Kökoğlu ÖF, Geyik MF, Demirel M.
Endemik bölgede yaşayan erişkinlerde anti-HEV preva-
lansını etkileyen faktörler. Viral Hepatit Dergisi
1997;1:79-82. 

22. Kaleli İ, Yalçın AN, Turgut H, Akşit F. Çocuk yuvası, ye-
tiştirme yurdu ve huzurevinde E hepatit seroprevalansı.
Viral Hepatit Derg 1998;1:37-9.

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Onur KAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İnfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

32260 Çünür-ISPARTA

e-mail: onurkaya@med.sdu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 25.04.2007 Kabul Tarihi: 07.07.2007

Flora 2007;12(4):201-204204

Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, 
Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit E Seroprevalansı


