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ÖZET

Epstein-Barr virüs (EBV)’ün infeksiyöz mononükleozis (‹M) hastal›¤› etkeni oldu¤u, bunun yan›nda birkaç
malign hastal›kla da iliflkisi oldu¤u gösterilmifltir. Çocukluk ça¤›nda infeksiyon ço¤unlukla asemptomatiktir, fa-
kat genç eriflkinlerin %50-75’inde primer infeksiyona ‹M efllik edebilir. Bu çal›flman›n amac› ‹nönü Üniversite-
si Hastanesine herhangi bir hastal›k nedeniyle baflvuran, 1-18 yafl grubu çocuklarda EBV seroprevalans›n› ve
bunun çeflitli yafl gruplar›ndaki oran›n› tespit etmektir. Bu amaçla 660 serum örne¤inde “Enzyme-Linked Im-
munosorbent Assay (ELISA)” yöntemi ile anti-EBV-viral kapsid antijeni (VCA) IgG, IgM ve anti-EBV  nükleer
antijen (EBNA)-1 IgG antikorlar› araflt›r›lm›flt›r. Örneklerin 57 (%8.5)’si seronegatif bulunmufl, 603
(%91.3)’ünde EBV’ye karfl› antikor saptanm›flt›r. EBV‘ye karfl› oluflan antikorlar›n hastaneye baflvuran hasta po-
pülasyonunda yafl gruplar›na göre da¤›l›m› yap›ld›¤›nda; 1-2 yafl aras› çocuklarda %45.1, 3-5 yafl grubunda
%85.7, 6-8 yafl grubunda %89.8, 9-11 yafl grubunda %91.2, 12-14 yafl grubunda %96, 15-17 yafl grubunda
%96.7 ve 18 yafl üzerinde %96.9 olarak saptanm›flt›r. Sonuçlar›m›za göre; çocuklar bebeklik döneminden bafl-
layarak EBV ile infekte olmakta, infeksiyon oran› yaflla birlikte art›fl göstermekte ve adölesan dönemde %96’ya
ulaflmaktad›r.
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SUMMARY
The Seroprevalance of Epstein-Barr Virus (EBV) in Children Aged Between

1-18 and Applied to Medical Hospital of Inonu University

Epstein-Barr Virus (EBV) has been shown to be the cause of infectious mononucleosis (IM) and has been
proved in association with several malignant diseases. EBV infection during infancy and early childhood is mild
or subclinical generally, but 50 to 75% of primary infections in young adults may be associated with classical IM.
The aim of this study was determine the seroprevalance of EBV specific antigens in children aged 1-18 years
and submitted to Medical Hospital of Inönü University and the rate of infection in different age groups. In this
respect 660 sera samples were examined for anti-EBV-VCA IgG, IgM and anti-EBNA-1 IgG antibodies by Enzy-
me-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and 603 (91.3%) specimens were found positive. In patients that ad-
mitted to hospital the seropositivity of EBV was 45.1, 85.7, 89.8, 91.2, 96, 96.7 and 96.9 percent at the age ran-
ge of 1-2 years old, 3-5, 6-8, 9-11,12-14,15-17 and over 18 years of age, respectively. It is obvious that most
children had been infected by EBV in early childhood especially from 3 to 5 years of age. The seroprevalance
of EBV infection increased with the advancing age and reached 96 percent in the adolescence group.
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Epstein-Barr virüs (EBV) herpes virüs grubunda
yer alır. İnfeksiyöz mononükleozis (İM) etkenidir.
EBV’nin neden olduğu infeksiyonlara dünyanın her
tarafında rastlanır. Yetişkin nüfusun %90-95’inde
geçirilmiş infeksiyon saptanır. Bu virüs ile infeksiyon
genellikle erken çocukluk döneminde görülür ve ço-
ğunlukla asemptomatik olarak geçirilir[1-5]. Bu çalış-
ma, üniversite hastanemize çeşitli nedenlerle başvu-
ran 1-18 yaş grubu çocuklarda EBV seroprevalansı-
nı ve bunun yaş gruplarına dağılımını belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda anneden
geçen antikorlar nedeniyle doğumu izleyen ilk altı
ayda pozitiflik oranının yüksek olabileceği ve bazen
de bu durumun bir yaşına kadar uzayabileceği göz
önüne alınarak çalışma grubumuz içine bir yaşından
küçük çocuklar dahil edilmemiştir[6,7].

MATERYAL ve METOD

Çalışma Ocak 2001-Şubat 2003 tarihlerinde ya-
pılan retrospektif bir çalışmadır. Kan örnekleri, İnö-
nü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi servis veya
polikliniklerden EBV antikorlarının çalışılması istemi
ile laboratuvarımıza gönderilen kan örnekleri arasın-
dan seçilmiştir. Yaşları 1-18 arasında değişen 660
çocuktan (352 kız, 308 erkek) tek serum örnekleri
alınmış, örnekler en geç bir hafta içinde çalışılmış ve
bu sürede buzdolabında saklanmıştır. Anti EBV-viral
kapsid antijeni (VCA) IgG, IgM ve anti-EBV nükleer
antijen (EBNA)-1 IgG antikorları “Enzyme Linked
Immunosorbent Assay (ELISA)”, (Immunolab
GmbH, Germany) yöntemi ile üretici firmanın öner-
diği şekilde çalışılmıştır. Standart “cut-off” değerinin
altındaki değerler negatif, üzerindeki değerler pozitif
olarak kabul edilmiştir. Serolojik göstergelere göre;
antikor saptanamayanlar seronegatif (EBV’ye duyar-
lı) olarak; sadece VCA-IgM veya VCA-IgM ile VCA-
IgG birlikte pozitif olanlar; yeni EBV infeksiyonu, sa-
dece VCA-IgG pozitif olanlar; yakında geçirilmiş infek-
siyon, EBNA-IgG ve/veya VCA-IgG’nin birlikte bulun-
ması durumunda ise eski EBV infeksiyonu olarak de-
ğerlendirilmiştir[1-3].

BULGULAR

EBV antikorlarının yaş gruplarına göre dağılımı
Tablo 1’de gösterilmiştir. Elli yedi serum örneğinde
(%8.5) EBV’ye karşı antikor saptanmamıştır. Hasta-
nemizde çeşitli hastalıklar nedeniyle yatan ya da po-
likliniklere başvuran 1-18 yaş grubu çocuklarda EBV
seropozitifliğinin %91.3 olduğu belirlenmiştir. Sero-
lojisi pozitif olan örneklerde; 246 (%40.5)’sı aktif in-
feksiyon, 252 (%41.8)’si yeni geçirilmiş infeksiyon

ve 105 (%17)’inin eski infeksiyon olduğu belirlen-
miştir (Tablo 2). Seropozitiflik saptanan 603 örnek-
te (280 erkek, 323 kız) cinsiyet arasındaki farkın an-
lamsız olduğu belirlenmiştir (p= 0.88).

TARTIŞMA

EBV, İM etkeni olup dünyanın her yerinde bulu-
nabilen bir virüstür. Virüs tükürük ve boğaz salgısı ile
çıkarılır, yakın temasla veya virüs bulaşmış eşyalarla
kişiden kişiye bulaşır. EBV’nin seroepidemiyolojik
çalışmaları, infeksiyonun çocukluk döneminde belir-
tisiz olarak geçirildiğini ortaya koymuştur[1-5]. Ço-
cukluk infeksiyonlarının sıklığı düşük hijyen şartları,
yakın ve devamlı temas ile ilgilidir. Bu nedenle okul
ve askeri birliklerde sık görülür, aile içi geçiş sıktır.
EBV ile infeksiyon, gelişmekte olan ülkelerde daha
erken yaşlarda görülürken, sanayileşmiş ülkelerde
daha ileri yaşlarda görülmektedir[1,4]. İM’de hümoral
immün yanıt çabuk ortaya çıkar. İM’li hastaların
%90’ında heterofil antikorlar bulunur. Hastalığın ilk
ayında titresi yüksektir, dört hafta sonra gittikçe aza-
lır. Kliniği uyan İM’li hastada, Paul-Bunnell testi ile
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Tablo 1. EBV seropozitifliğinin yaş gruplarına
göre dağılımı

Yaş grupları n %

• 1-2 yaş 14/31 45.1

• 3-5 yaş 36/42 85.7

• 6-8 yaş 115/128 89.8

• 9-11 yaş 94/103 91.2

• 12-14 yaş 97/101 96

• 15-17 yaş 151/156 96.7

• 18 yaş ve üstü 96/99 96.9

• Toplam 603/660 91.3

EBV: Epstein-Barr virüs.

Tablo 2. 603 pozitif örnekte serolojik
göstergelerin dağılımı

Serolojik göstergeler n %

• VCA-IgM (+) 89 14.7

• VCA-IgM (+) ve VCA-IgG (+) 157 26

• VCA-IgG (+) 252 41.8

• EBNA-IgG (+) 79 13.1

• EBNA-IgG (+) ve VCA-IgG (+) 26 4.3

• Toplam 603 99.9

VCA: Viral kapsid antijen, EBNA: EBV nükleer antijen.



heterofil antikorların pozitif saptanması tanı için ye-
terlidir, başka teste gerek yoktur. Ancak Paul-Bun-
nell testinde yalancı pozitiflik oranı %3, yalancı ne-
gatiflik oranı ise %10-15 civarında bildirilmiştir. Bu
nedenle Paul-Bunnell testi yerine genellikle ELISA
tercih edilmektedir. EBV’nin VCA, “erken antijenler
(EA)” ve “EBNA”lara karşı oluşan antikorlarla infek-
siyon dönemi belirlenebilir ve serolojik tanısı yapılır.
İM klinik belirtileri ortaya çıktıktan dört-yedi gün
sonra olguların hepsinde VCA-IgM antikorları orta-
ya çıkar. Akut dönemde VCA-IgM ve VCA-IgG bu-
lunur, VCA-IgM dört-sekiz haftada kaybolur. VCA-
IgG ise birkaç ay yüksek kalır, daha sonra azalır fa-
kat ömür boyu saptanabilir. Anti-EBNA-IgG, İM’li
hastaların hepsinde ve hastalığın başlangıcını izleyen
üçüncü-dördüncü haftalardan sonra ortaya çıkar,
konvelesan döneme kadar bu antikoru belirlemek
zordur. Baskın antikor komponenti olan EBNA-1
IgG, 6-12 ay sonra en yüksek seviyesine çıkar ve
ömür boyu saptanabilir[1-5]. Seronegatif kişilerin be-
lirlenmesi, primer infeksiyonun, geçirilmiş infeksiyo-
nun ve reaktivasyonun ayırımı için bu serolojik mar-
kırların tanısal değeri vardır. EBV seroprevalansının
belirlenmesi EBV’nin onkojenik bir virüs olması ve
bazı idiyopatik hastalıkların etyolojisinden sorumlu
tutulması nedeniyle önemlidir.

Yurt dışında yapılan çalışmalarda ilk infeksiyonun
hayatın erken dönemlerinde görüldüğü, EBV’ye kar-
şı bağışıklığın genellikle dört yaşından sonra kazanıl-
dığı bildirilmiştir[6,7]. İsveç’de yapılan bir çalışmada
9-12 yaş grubunda EBV seroprevalansı %62 yine İs-
veç’de dört yaş grubunda yapılan bir çalışmada se-
roprevalans %52 olarak bulunmuştur[8,9]. Bu çalış-
malarda toplum bazlı örneklem alındığı için hasta
bazlı yapılan çalışmalara göre seroprevalans daha
düşüktür. Çin’de İM tanısı almış 77 çocuk üzerinde
yapılan bir çalışmada EBV ile oluşan İM’nin (VCA-
IgM+ VCA-IgG+ EBNA–) tüm yaş gruplarında gö-
rülmekle birlikte iki-dört yaş grubunda pik yaptığı
tespit edilmiştir[10]. Bizim çalışmamızda bu antijen
profili örneklerin %40.7’sinde tespit edilmiş olup ör-
nekler sadece seroprevalans yönünden taranmış ol-
duğu için hangi yaş grubu hastaların aktif İM olduğu
klinik olarak araştırılmamıştır.

Ülkemizde Elazığ yöresinde yapılan bir çalışma-
da EBV-VCA IgG oranı %99.4 olarak bulunmuş ve
antikorların yaşa bağlı olarak arttığı bildirilmiştir[11].
Yenen ve Urbarlı yaptıkları çalışmalarında yetişkin
grupta seropozitiflik oranını %80-86 olarak sapta-
mışlardır[12,13]. Aydemir ve arkadaşları 0-30 yaş

arasındaki sağlıklı bireylerde immünfloresan yönte-
mi ile VCA IgG oranını %84.4 olarak, ilk dört yaş
grubu için %67.9 olarak bildirmişlerdir[14]. Yine
Gazi Üniversitesinde 3-60 yaş arası hasta serumla-
rıyla yapılan diğer bir çalışmada seroprevalans
%91.4 olarak tespit edilmiştir[15]. Çalışmamızda 1-
18 yaş grubunda EBV seropozitiflik oranı %91.3
olarak saptanmıştır. Bir-iki yaş arasındaki 31 çocu-
ğun 14 (%41.1)’ünde EBV’ye karşı antikor saptan-
mıştır. Buna göre çocukların EBV ile erken yaşlarda
karşılaştıkları söylenebilir. Bizim saptadığımız oran-
lar toplum bazlı sağlıklı örneklemlerle yapılan çalış-
malara göre doğal olarak daha yüksek çıkmıştır. Bu
durumun muhtemelen seçilmiş hasta grubu olması
ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Seropozi-
tiflik oranı; 3-5 (%85.7), 6-8 (%89.8) ve 9-11
(%91.2) yaş grubunda belirgin bir artış gösterirken,
adölesan dönemde (13-18 yaş arası) oran %96’ya
ulaşmıştır. Seropozitiflik oranını %91.3 olarak sap-
tadığımız bu çalışmaya göre; olguların %82’sinin
aktif veya yeni geçirilmiş infeksiyonlu olması EBV
infeksiyonlarının çocukluk ve genç erişkinlik döne-
minde sık görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bulgu-
larımıza göre ve daha önceki kaynaklarda belirtildi-
ği gibi dünyanın her yerinde bulunabilen bu virüsün
bizim çalışmamızda da cinsiyet farkı gözetmediği
belirlenmiştir. Çalışma grubumuz herhangi bir ne-
denle hastaneye başvuran hastalardan oluşmaktadır
ve sağlıklı toplum örnekleri dahil edilmemiştir. Bu
nedenle sonuçlar Malatya genelindeki seroprevalan-
sı temsil etmemektedir. Sonuç olarak; hastanemize
başvuran veya servislerde yatan hastalarda, hasta
örnekleri baz alınarak yapılan bu çalışmada 1-18
yaş grubu çocuklarda EBV seroprevalansı literatür
ile uyumlu olarak yüksektir.
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